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SAMENVATTING

De gemeente Leiderdorp is beheerder van een groot aantal civiele kunstwerken. Het
onderhavig plan is bedoeld om het beheer en onderhoud aan deze civiele kunstwerken
voor de komende tien jaar op een efficiënte wijze voort te zetten en te verbeteren waar
mogelijk. Het primaire doel is de civiele kunstwerken op het gewenste onderhoudsniveau te
brengen en te houden.
In het onderhavig beheerplan worden alle beheer- en onderhoudstaken beschreven ten
aanzien van de civiele kunstwerken. Het te beheren areaal bestaat uit bruggen, tunnels,
viaducten, steigers, vlonders, plankiers en kademuren. Het plan kent onderstaande
elementen:
•
Het plan is gebaseerd op het beheerplan van de Gemeente Leiderdorp.
•
Er wordt beschreven hoe de Gemeente Leiderdorp het beheer en onderhoud
uitvoert voor het domein Civiele kunstwerken en op welk onderhoudsniveau zij dit
wil brengen en houden.
•
Het plan geeft een beschrijving van de kwantiteit en kwaliteit van de civiele
kunstwerken.
•
Op basis van recente inspecties is de onderhoudstoestand van de objecten
bepaald, daar waar nodig zijn hier onderhoudsmaatregelen aan toegekend. Deze
vormen de basis voor het begrotingsonderdeel “Civiele Kunstwerken”.
•
De planning en begroting voor de komende planperiode (2020 – 2029) en een
doorkijk naar de lange termijn (meerjarencomplex) zijn opgenomen in het plan.
Vooreerst zijn alle civiele kunstwerken, waarvoor Leiderdorp de beheertaak uitvoert,
onderworpen aan een (visuele) NEN 2767-4 inspectie. De resultaten van deze inspectie, in
combinatie met de beeldkwaliteit, leiden tot een aantal onderhoudsmaatregelen om de
civiele kunstwerken te laten voldoen aan de wettelijke eisen en de missie en visie zoals
Leiderdorp deze beschouwt voor de civiele kunstwerken. Deze onderhoudsmaatregelen
zijn onder te verdelen in: dagelijks onderhoud, groot onderhoud en vervangingen. Deze
termen lopen als een rode draad door dit beheerplan. Ook begrotingstechnisch is hierin
een onderverdeling gemaakt.
Uit de inspecties blijkt dat het civieltechnisch deel van het areaal civiele kunstwerken
redelijk tot goed op orde is. Aan het einde van de planperiode zal blijken dat de wijze
waarop de civiele kunstwerken beheerd worden en het soort onderhoud zal wijzigen naar
meer periodiek beheer- en onderhoud.
Dit periodiek onderhoud is erop gericht de restlevensduur van de civiele kunstwerken te
verlengen waardoor (grote) onverwachte investeringen in de toekomst minder vaak voor
zullen komen.
In onderstaande tabellen wordt een overzicht gegeven van de begroting van de kosten
voor alle uit te voeren beheertaken en onderhoudswerkzaamheden. De geraamde kosten
zijn all-in bedragen (incl. overhead, VAT [voorbereiding, administratie en toezicht], e.d.).
Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW en zijn gebaseerd op het prijspeil van 2018.
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Exploitatie
Voor het beheren en onderhouden van het domein Civiele Kunstwerken is een gemiddeld
bedrag van ca. € 721.874,- per jaar noodzakelijk.
Exploitatie
KUNSTWERKEN

€
€
€

2020
707.189 €
656.223 €
50.965 €

€
€
€

Beschikbaar
Benodigd
Verschil
2023
712.539 €
698.410 €
14.129 €

2024
711.100 €
724.651 €
-13.551 €

2025
709.662 €
732.863 €
-23.201 €

2026
708.224 €
766.229 €
-58.006 €

2021
697.331 €
630.373 €
66.958 €

2027
706.785 €
774.814 €
-68.029 €

2022
713.977
660.295
53.682

2028
705.347 €
783.151 €
-77.804 €

2029
703.908
791.732
-87.823

Voorzieningen Groot Onderhoud
Voor de voorzieningen Groot onderhoud wordt gestart met € 400.000,-. Om het werk
gerealiseerd te krijgen zal ieder jaar € 163.689,- worden gedoteerd.
Voorziening
KUNSTWERKEN

€
€
€
€

2023
384.911
163.689
-130.154
418.446

2020
400.000
163.689
-91.538
472.151

€
€
€
€

Beginstand
Dotatie
Onttrekking
Eindstand

€
€
€
€

2024
418.446
163.689
-39.788
542.347

€
€
€
€

2025
542.347
163.689
-618.915
87.121

€
€
€
€

2026
87.121
163.689
-84.675
166.135

€
€
€
€

2021
472.151
163.689
-327.599
308.241

€
€
€
€

2027
166.135
163.689
-84.675
245.148

€
€
€
€

2022
308.241
163.689
-87.018
384.911

€
€
€
€

2028
245.148
163.689
-87.851
320.986

2029
320.986
163.689
-84.675
400.000

€
€
€
€

Gemiddeld zal dus € 163.689,- per jaar gebruikt worden voor het civieltechnisch groot
onderhoud. Dit bedrag is inclusief VAT.
Investeringen
Vervangingen zijn opgenomen in met meerjaren investeringsprogramma, zie
onderstaande tabel. Deze kosten zijn inclusief VAT.
Investeringen
KUNSTWERKEN
€
€
€

Beschikbaar
Benodigd
Verschil

€
€
€

2023
€
983.322 €
-983.322 €

2024
€
208.831 €
-208.831 €

2025
€
473.760 €
-473.760 €

2026
€
222.990 €
-222.990 €

2020
2.500.000 €
1.341.975 €
1.158.025 €
2027
€
219.188 €
-219.188 €

2021
900.000 €
485.397 €
414.603 €
2028
€
225.709 €
-225.709 €

2022
1.434.704
-1.434.704
2029
435.000
-435.000

In bijlage 10 is een gespecificeerd overzicht opgenomen van bovenstaande
begrotingsbedragen.
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1. INLEIDING
Leiderdorp ligt midden in de Randstad, 'tussen stad en land'. Aan de westzijde ligt Leiden,
de andere delen van Leiderdorp grenzen aan het Groene Hart.
De gemeente kenmerkt zich door een goed woon- en leefklimaat voor de ruim 27.000
mensen die er wonen. Ook bezoekers kunnen hun hart ophalen. Een bloeiend
verenigingsleven, een ruim scala aan voorzieningen, een fiks winkelaanbod, grote
bedrijvigheid en tal van ontspanningsmogelijkheden zijn hier te vinden.
Leiderdorp is zowel over de weg als via het water goed bereikbaar. Stad en land bevinden
zich op fietsafstand, met alle voordelen van dien. Wie zin heeft om uit te gaan of musea te
bezoeken, is in een oogwenk in het historische centrum van Leiden. Wie rust zoekt in een
natuurlijke omgeving, kan zijn hart ophalen in het Groene Hart.
Leiderdorp heeft vele civiele kunstwerken in beheer. Dit beheerplan gaat over alle
bruggen, tunnels, viaducten, steigers, vlonders, plankiers en kademuren van Leiderdorp.
1.1. Aanleiding beheerplan Civiele Kunstwerken
Gemeente Leiderdorp draagt de verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte en
daarmee ook voor de civiele kunstwerken. Het RT Informatisering / RT Samen Infra
beheert – namens de gemeente Leiderdorp – haar areaal van de civiele kunstwerken.
Dit Beheerplan Civiele Kunstwerken (BPK) is mede opgesteld om duidelijkheid te geven in
de wijze hoe en op basis van welke uitgangspunten het RT Informatisering / RT Samen
Infra, in de periode 2020–2029, zorg dient te dragen voor het beheer, onderhoud en
vervangingen van civiele kunstwerken.
1.2. Doelstelling
De gemeente Leiderdorp beoogt met het opstellen van het BPK de volgende
doelstellingen:
- Het op orde brengen en in stand houden van goed functionerende civiele
kunstwerken op een milieu-, natuur- en omgevingsvriendelijke wijze, met een
doelmatige inzet van middelen;
- Het verder professionaliseren van de gemeentelijke beheer- en onderhoudstaken
waarbij de vaardigheden en competenties van de medewerkers worden
doorontwikkeld.
Op korte termijn is het BPK vooral een richtinggevend document voor de uitvoering van de
beheer- en onderhoudstaken; het legt éénduidig het beleid en (beheer)uitgangspunten
vast en de manier waarop RT Informatisering / RT Samen Infra deze denkt te bereiken.
Daarnaast geeft het andere partijen (ProRail, Rijkswaterstaat, hoogheemraadschap van
Rijnland, particulieren, bedrijven en overige overheden) inzicht in het beheerbeleid van de
gemeente Leiderdorp. Namelijk hoe zij:
- Een duurzaam en doelmatig beleid ten aanzien van de beheer- en
onderhoudstaken aan de civiele kunstwerken waarborgt;
- De functionaliteit van de civiele kunstwerken, nu en in de toekomst, wil
waarborgen;
- Op basis van haar beleid komt tot een afgewogen programma van beheer-,
onderhouds- en verbetermaatregelen;
- Kaders stelt in de vorm van functionele en esthetische eisen voor kustwerken
welke in de toekomst aangelegd worden door derden (projectontwikkelaars e.d.)
In veel gevallen beperkt de functie van een brug zich niet alleen tot een verbindende
functie. Zij worden tevens gebruikt om op te verblijven (voet-, fietspaden, parkeren en
rijbaan). Bovendien hebben ze vaak een stedenbouwkundige, cultuurhistorische en/of
ecologische waarde. Bij de uitvoering van haar taak als beheerder heeft RT
Informatisering / RT Samen Infra veelvuldig te maken met deze gebruiksfuncties. Het
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beheer is dan ook integraal van aard: zorg voor de functionele voorwaarden van de
bruggen met een duidelijk oog voor belangen die uit de gebruiksfuncties voortkomen.
De gemeente Leiderdorp vindt het belangrijk dat het BPK inzicht geeft in de wijze waarop
zij zich als organisatie binnen het maatschappelijke belangenveld beweegt. Naar buiten
toe is de werking van het plan dan ook communicatief en juridisch van aard.
Afgeleide doelstellingen
Het BPK is zowel voor intern als extern gebruik, de afgeleide doelstellingen zijn:
- Duidelijkheid ten aanzien van het te voeren beleid en de uitgangspunten waarop
dit is gebaseerd;
- Eenduidige doelstellingen en functie-eisen formuleren;
- Integratie en synergie bewerkstellingen tussen de diverse beheerders, ook derden;
- Transparantie in de werkwijze van RT Informatisering / RT Samen Infra;
- Efficiëntie en effectiviteit in de maatregelenpakketten: op basis van bewust
gekozen prioriteiten zo zorgvuldig mogelijk omgaan met de beschikbare middelen;
- Keuzemogelijkheden met betrekking tot het kwaliteitsniveau van (individuele)
bruggen;
- Een middel om planmatig en op een slimme wijze integraal beheer en onderhoud
binnen de gemeente te versterken;
- Bruggen een plaats te geven in ruimtelijke plannen;
- Verantwoording afleggen aan het management en het College van B&W;
- Afstemming met derden: ProRail, Hoogheemraadschap van Rijnland,
belangengroeperingen, particulieren, bedrijven, etc.
Functionele eisen aan de bruggen
De onderstaande functionele eisen en maatstaven worden - in deze planperiode gehanteerd voor het bereiken van de doelstellingen. Primair zijn de functionele eisen en
maatstaven afgeleid van het principe: schoon, heel en veilig.
- De civiele kunstwerken dienen te voldoen aan vigerende veiligheidsnormering;
- Civiele kunstwerken mogen geen gebreken vertonen die de constructieve
integriteit in gevaar brengen;
- Er mogen geen (onacceptabele) verzakkingen optreden ter plaatse van de
landhoofden en steunpunten;
- Nevenfuncties mogen geen nadelig effect hebben op functioneren van de civiele
kunstwerken;
- Werken volgens de richtlijnen van het beschermingsplan muurvegetatie en
beschermde flora en fauna.
Naast de functionele eisen die in hoofdzaak een constructief karakter hebben, worden er
ook esthetische en maatschappelijke eisen gesteld aan de civiele kunstwerken. Deze eisen
vallen onder de noemer “uitstraling” en zijn geconformeerd aan het beeldkwaliteitsplan
van gemeente Leiderdorp. In hoofdstuk 4 wordt hier verder op in gegaan.
1.3. Werkwijze opstellen beheerplan
Op basis van een offerte hebben inspectie- en inventarisatiewerkzaamheden van de Civiele
Kunstwerken plaatsgevonden, gelieerd hieraan wordt het beheerplan Civiele Kunstwerken
opgesteld. De basis voor het (beleidsmatig deel van het) beheerplan wordt gevormd door
de vigerende wet- en regelgeving, aangevuld met de beheerstrategie en ambities van
gemeente Leiderdorp.
De uitwerking van de beheerstrategie in combinatie met de inventarisatie- en
inspectiegegevens vormt de meerjarenplanning en begroting van de civiele kunstwerken.
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1.4. Areaal beheerplan
Het areaal aan Civiele Kunstwerken dat onder de beheerverantwoordelijkheid valt van de
gemeente Leiderdorp is volledig in beeld gebracht. Naast de bruggen welke in eigendom
en beheer zijn van gemeente Leiderdorp zijn er twee viaducten van derden
(Rijkswaterstaat) waar gedeeltelijk de onderhoudstaak bij de gemeente ligt.
Tot het beheerareaal Civiele kunstwerken behoren naast alle bruggen tevens ook alle
tunnels, viaducten, steigers, vlonders, plankiers en kademuren. Het totaal door gemeente
Leiderdorp te beheren civiele kunstwerken, die onderdeel uitmaken van dit beheerplan,
bedraagt 200 objecten. Een volledig overzicht van dit beheerareaal, zowel kwantitatief als
kwalitatief is beschreven in hoofdstukken 9 en 10. In bijlage 5 is het areaal op kaart
aangegeven.

Figuur 1 Brug B018 te Leiderdorp

1.5. Leeswijzer
Het beheerplan kan in wezen worden opgedeeld in twee delen, het beleidsmatige deel en
een operationeel deel. Het beleidsmatig deel bestaat uit hoofdstuk 2 tot en met 8, dit deel
wordt dan ook vastgesteld voor de periode van 5 jaar. In deze hoofdstukken is beschreven
wat de verplichtingen, kaders en richtlijnen zijn om het beheer van de civiele kunstwerken
op orde te krijgen en in stand te houden. Tevens staat benoemd hoe gemeente Leiderdorp
het beheer en onderhoud aan de civiele kunstwerken vorm wil geven en hoe de
organisatie hierop is ingericht.
Hoofdstuk 9 tot en met 14 kan worden gezien als het operationele deel, dit gedeelte dient
jaarlijks, of nadat een nieuwe inspectieronde heeft plaatsgevonden, te worden herzien. Dit
heeft voornamelijk betrekking op de planning en bijbehorende kosten van de
onderhoudswerkzaamheden en zal jaarlijks worden afgestemd met de onderhoudsbehoefte van de overige domeinen en ontwikkelingen in de openbare ruimte.
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2. BELEID EN REGELGEVING
2.1. Juridisch kader
Gemeente Leiderdorp draagt de verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte en
daarmee ook voor haar civiele kunstwerken. De gemeente moet hierbij voldoen aan de
wettelijke kaders en richtlijnen. De belangrijkste zijn:
- Wegenverkeerswet 1994 (o.a. veiligheid);
- Bouwbesluit;
- Burgerlijk Wetboek (o.a. aansprakelijkheid);
- Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO);
De Wabo heeft betrekking op bouwen, ruimte en milieu. Het centrale instrument in
de Wabo, de omgevingsvergunning, omvat – samengevat – de volgende
vergunningen en toestemmingen:
o Bouwvergunning,
o Gebruiksvergunning,
o Milieuvergunning,
o Ontheffingen bestemmingsplan en aanlegvergunning Wet ruimtelijke ordening,
o Monumentenvergunning,
o Diverse gemeentelijke en provinciale vergunningen, zoals de reclame-, inrit-,
sloop-, aanleg- en de kapvergunning, op basis van gemeentelijke en
provinciale verordeningen,
o Ontheffing ingevolge de Flora- en faunawet.
- Scheepvaartverkeerswet;
- Binnenvaartwet;
- Binnenvaartpolitiereglement (BPR);
- Arbeidsomstandighedenwet (ARBO);
- Algemene Plaatselijke Verordening (APV);
- Vigerende ontwerprichtlijnen: waar onder constructieve veiligheid (Eurocodes) en
aanvullende eisen vanuit de gemeentelijke dienst.
Voor beweegbare bruggen gelden tevens de volgende richtlijnen:
- Productrichtlijnen / EG-richtlijn (o.a. Machinerichtlijn);
o Vuistregel t.b.v. definiëren grenzen van de machinerichtlijn: van
bedienlessenaar t/m beweegbare delen van de machine of daaraan gerelateerd
(zoals seinen).
- Sociale richtlijnen (o.a. Arbeidsmiddelenrichtlijn).
Een volledige, inhoudelijke samenvatting van de vigerende wet- en regelgeving omtrent
civiele kunstwerken is opgenomen in bijlage 1.
2.2. Beleidskader
Het (ruimtelijk) beleid wordt binnen de gemeente Leiderdorp zoveel mogelijk vanuit een
integrale benadering samengesteld. Binnen die randvoorwaarden werkt RT Informatisering
/ RT Samen Infra het beleid - ten aanzien van de civiele kunstwerken - verder uit. Het
betreft beleid dat (zowel direct als indirect) invloed heeft op het beheer van de civiele
kunstwerken.
Het beheerbeleid is nader uitgewerkt in de beheerstrategie, deze is ondergebracht in
paragraaf 3.5.
2.3. Vaststelling en geldigheid
Het beheerplan wordt door het college van B&W vastgesteld voor een periode van vijf
jaar, hierna dient het gehele plan herzien te worden. De meerjarenplanning en begroting
dient jaarlijks bijgesteld te worden en bestuurlijk te worden vastgesteld.
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3. CIVIELE KUNSTWERKEN BEHEER IN DE GEMEENTE LEIDERDORP
3.1. Inleiding
Het onderhoud, beheer en inspecties van civiele kunstwerken noodzakelijk om de
functionaliteit, toegankelijkheid en de veiligheid te garanderen. Om te blijven voldoen aan
het gewenste kwaliteitsniveau werkt de gemeente volgens het meerjarenonderhoudsplan.
3.2. Plaats in de organisatie
Het beheer van de openbare ruimte in Leiderdorp wordt uitgevoerd door de volgende
resultaatteams:
•
RT Informatisering;
•
RT Samen Infra;
•
RT Leefomgeving;
•
RT Samenleving.
Het resultaatteam RT Informatisering / RT Samen Infra is verantwoordelijk voor het
beheer van de civiele kunstwerken, en zijn op zichzelf werkend resultaatteam.
RT Informatisering / RT Samen Infra heeft raakvlakken met RT Leefomgeving.
De resultaatteams vallen onder de gemeentesecretaris en worden bijgestuurd door de
programma managers.

Figuur 2 Organogram

3.3. Beheerorganisatie
RT Informatisering / RT Samen Infra opereert als een op zichzelf werkend resultaatteam
waarbij o.a. de volgende principes worden gehanteerd:
- Focus op kerntaak en ordening naar soort proces (sturend / uitvoerend /
ondersteunend);
- Effectief en efficiënt werken;
- Verminderen van de kwetsbaarheid;
- Van buiten naar binnen – samenwerking met partners en regio;
- Verantwoordelijkheid geven = verantwoordelijkheid krijgen;
- Sturen via de lijn, tenzij….

20180018-R-1 BHP_civiele_kunstwerken d6_ 2018-01-21.docx

21 januari 2019

Gemeente Leiderdorp, RT Informatisering / RT Samen Infra

8 van 40

In de hoofdstukken 5, 6 en 7 worden de taken en verantwoordelijkheden voor het domein
“Civiele Kunstwerken” verder toegelicht.
3.4. Missie en visie
Missie:
Leiderdorp is een aantrekkelijke woonplaats in een krachtige regio wat zich kenmerkt door
een vitale en veerkrachtige samenleving. Er is ruimte voor wonen, werken en recreëren
van jong tot oud.
Als gemeente staan wij midden in de samenleving, niet erboven. Wij bepalen zelden wat
er gebeurt in de samenleving of hoe. Als wij als gemeente al iets bepalen, doen wij dat
altijd samen met onze inwoners, instellingen en ondernemers. Onze belangrijkste opdracht
is om ruimte te geven aan de vitale samenleving zodat deze kan bloeien.
Dat kan... omdat in de samenleving veel kennis en ervaring zit, waarmee inwoners,
instellingen en ondernemers veel opgaven oplossen, zonder dat de gemeente daar aan te
pas komt. En dat is goed. Want de beste oplossingen ontstaan in de samenleving zelf en
zijn nooit uitsluitend het product van de gemeente.
Dat moet... omdat de huidige samenleving gewoonweg te ingewikkeld en veranderlijk is
om vanuit het gemeentehuis te besturen. Als het gaat om beleid maken, dienstverlening
en bedrijfsvoering dan is samenwerking voor ons een noodzaak om effectief en
(kosten)efficiënt te kunnen werken.
Visie:
Leiderdorp is vooral bezig met het inspireren, ondersteunen en ruimte geven aan de in de
samenleving aanwezige kennis, betrokkenheid en oplossend vermogen. Daarom betrekken
wij inwoners, instellingen en ondernemers actief bij ons handelen, zodat we weten welke
opgaven liggen en wij optimaal gebruik kunnen maken van de aanwezige kennis, energie
en talenten.
Om optimaal gebruik te kunnen maken van deze kennis, energie en talenten, leggen wij
actief de verbinding en werken wij samen met inwoners, instellingen en ondernemers, met
andere overheden, met regionale of landelijke organisaties en instellingen waar de
gemeente een (wettelijke) taak heeft.
Vertrouwen en verbinding zijn het vertrekpunt. Zowel bestuurlijk als ambtelijk, voor wat
betreft beleidsontwikkeling maar ook als het gaat om het uitvoeren van beleid of van de
wet, bij dienstverlening en in de bedrijfsvoering.
De netwerken en samenwerkingsverbanden waarvan wij deel uitmaken kunnen verschillen
in omvang en samenstelling, afhankelijk van de opgaven die aan de orde zijn. We zijn
geen speelbal maar speler. We hebben doelen en plannen die we uitvoeren, evalueren en
weer bijstellen. Soms zijn we regisseur, andere keren dienstverlener, uitvoerder,
regelhandhaver, beleidsbepaler of participant.
3.5. Beheerstrategie
De beheerstrategie is opgebouwd uit de volgende vier centrale thema’s: schoon, heel,
veilig en toegankelijk;
Schoon:
De esthetische eisen die aan een civiel kunstwerk worden gesteld, zijn in beginsel
subjectief van aard en hebben weinig tot geen relatie met de functionaliteit van een
civiel kunstwerk. Een civiel kunstwerk (en onderdelen daarvan) dient op het juiste
beeldkwaliteitsniveau te worden onderhouden. Door een juiste onderhoudsfrequentie
toe te passen kan preventief schade aan een civiel kunstwerk worden voorkomen.
Heel:
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Een civiel kunstwerk (en onderdelen daarvan) dient van dusdanige kwaliteit te zijn dat
het voldoet aan de eisen die het huidige gebruik eraan stelt. Dit betekent dat het
civiele kunstwerk intact dient te zijn; schades zijn alleen toelaatbaar indien deze geen
nadelig effect hebben op de veiligheid en functionaliteit van de constructie of het
gebruik.
Veilig:
Een civiel kunstwerk (en onderdelen daarvan) dient van dusdanige kwaliteit te zijn dat
de kans op schade en/of persoonlijk letsel, als gevolg van bezwijken of onvoldoende
functioneren, tot een minimum wordt beperkt.
Toegankelijk:
Een civiel kunstwerk dient toegankelijk en gebruiksvriendelijk te zijn voor alle
gebruikers.
3.5.1. Onderhoud in relatie tot restlevensduur
Herstelmaatregelen worden uitgevoerd wanneer niet (meer) wordt voldaan aan één of
meerdere van bovengenoemde criteria. Herstel zal in eerste instantie zijn gericht op de
verlenging van de levensduur van het object door middel van reparatie en/of gedeeltelijke
vervanging. Daarbij dient vooraf te worden vastgesteld of de herstelkosten te
rechtvaardigen zijn ten opzichte van de verwachtte restlevensduur van het object(deel).
In figuur 3 de kwaliteitsontwikkeling van een object getoond.

Figuur 3 Relatie technische kwaliteit - levensduur

Preventief onderhoud, waaronder het conserveren van de constructies, draagt in
belangrijke mate bij aan een duurzame instandhouding van de civiele kunstwerken.
Ingrijpende en “onverwachte” herstelwerkzaamheden worden hierdoor voorkomen en/of
zijn vroegtijdig in beeld gebracht zodat deze in de reguliere onderhoudsplanning
opgenomen kunnen worden.
Om op een juiste wijze invulling te geven aan de beleidscriteria vindt RT Informatisering /
RT Samen Infra het belangrijk dat er op een prettige en goede manier wordt
samengewerkt tussen de verschillende beheerteams. Wanneer de juiste modus van
samenwerken is bereikt en eenieder zijn verantwoordelijkheden oppakt volgt vaak een
efficiënte en effectieve werkcultuur vanzelf. De beheerstrategie in Leiderdorp is dan ook
niet alleen gericht op de materiële en technische kant van de beheerobjecten maar ook
zeker op de samenstelling en invulling van de beheerorganisatie die dit moet
bewerkstellingen.
Vanuit diverse invalshoeken (ambities, plannen en toekomstvisies) ontstaan wijzigingen in
de structuren van de stad. Vanuit het beheer vooruitlopen op deze plannen, meeliften of
juist hierop wachten biedt kansen om de (integrale) beheer- en onderhoudskosten
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structureel te verlagen, bijvoorbeeld:
Clusteren van de onderhouds- en vervangingswerkzaamheden;
Wijziging van de functionele eisen (bijvoorbeeld; belasting verlagen van auto’s
naar fietsers;
Vervangen houten/stalen bruggen in:
o Composiet/staal-composiet bruggen,
o Beton bruggen.
Constructie aanpassen (bijvoorbeeld; brug vervangen door duiker).

-

Binnen RT Informatisering / RT Samen Infra worden dan ook de diverse werkzaamheden
aan de verschillende domeinen in een vroeg stadium op elkaar afgestemd. Het domein
civiele kunstwerken heeft de meeste raakvlakken met domein wegen, gezamenlijk met de
wegbeheerder wordt bekeken welke werkzaamheden integraal opgepakt worden.
3.5.2. Uitgangspunten en randvoorwaarden beheer Civiele Kunstwerken
Bij het beheer van de civiele kunstwerken dienen onderstaande uitgangspunten en
randvoorwaarden in ogenschouw te worden genomen. Op het moment van schrijven van
dit beheerplan zal binnen gemeente Leiderdorp nog niet op alle genoemde aspecten beleid
vastgesteld zijn. Dit beheerplan geeft richting aan het nog eventueel vast te stellen beleid,
middels een separate nota zal dit aan het bestuur worden voorgelegd ter vaststelling.
Op basis van deze uitgangspunten volgen wellicht nog vervolgacties ten aanzien van het
beheer van de civiele kunstwerken, deze staan dan benoemd onder de “Consequenties”.
Veiligheid
Beheer voert zijn beleid, beheer en onderhoud primair vanuit het aspect “veiligheid”. Bij
een (dreigende) calamiteit onderneemt RT Informatisering / RT Samen Infra actie om het
object en/of de omgeving veilig te stellen, zonder hierbij op goedkeuring te wachten. In
een later stadium wordt (financiële) verantwoording afgelegd aan het management en/of
College van B&W.
Aanwijzing routes gevaarlijke stoffen en zwaar transport
Leiderdorp heeft voor het vervoer van gevaarlijke stoffen vaste routes aangewezen, dit
geldt ook voor routes voor zwaar transport. Deze routes liggen deels over bruggen en
sluizen. Het aanwijzen/ wijzigen van deze routes kan alleen plaatsvinden na
overeenstemming tussen het team Verkeer en Mobiliteit en de beheerder Civiele
Kunstwerken.
Ontwikkelingen in het wegverkeer
De laatste jaren is de intensiteit en het gewicht van het vrachtverkeer toegenomen. Ten
aanzien van de belasting op de bruggen en sluizen zijn er (op enkele bruggen na) geen
aslast-/gewichtsbeperkingen ingesteld. Op basis van keuzes, onverwachte deformaties
enzovoorts, is het mogelijk dat voor een object een (tijdelijke) beperking van de aslast
ingesteld dient te worden. Een dergelijke beperking verloopt altijd in samenspraak tussen
het team Verkeer en Mobiliteit en de beheerder Civiele Kunstwerken.
Consequenties beheer Civiele kunstwerken

-

Civiele kunstwerken verkeren in een zodanige constructieve staat - en het beheer en
onderhoud wordt zodanig gevoerd - dat bescherming tegen bezwijken / falen blijvend is
gewaarborgd.

-

Bruggen voldoen aan de vigerende veiligheidsnormen en aan de uitgangspunten van dit
beheerplan.

-

Als gevolg van keuzes met betrekking tot prioriteiten (van het management of College
van B&W) kan besloten worden om noodzakelijke werkzaamheden aan bruggen niet/later
uit te voeren.

-

Bij een (dreigende) calamiteit onderneemt RT Informatisering / RT Samen Infra actie om
het object en/of de omgeving veilig te stellen, zonder hierbij op goedkeuring te wachten.
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In een later stadium wordt (financiële) verantwoording afgelegd aan het management
en/of College van B&W.

Secundaire functies mogen geen nadelig effect hebben op de veiligheid/functionaliteit van
objecten.

Werkzaamheden binnen de invloedssfeer van objecten
De uitvoering van werkzaamheden (door derden) kunnen van invloed zijn op de
veiligheid/stabiliteit van een object. Bijvoorbeeld; het uitvoeren van graafwerkzaamheden
ten behoeve van kabels en leidingen.
Bij de vergunningverlening voor werkzaamheden - binnen de invloedsfeer van bruggen en
sluizen - dienen de juiste voorwaarden te worden opgenomen. Tijdens de werkzaamheden
dient erop te worden toegezien dat deze voorwaarden worden nageleefd.
Consequenties beheer Bruggen & Sluizen

-

De vergunningverlener/uitvoerende partij dient in contact te treden met de beheerder
Civiele Kunstwerken bij werkzaamheden nabij een brug.
o De invloedssfeer van bruggen moet door Beheer inzichtelijk worden gemaakt.

Ecologie
Het beheer en onderhoud van de civiele kunstwerken heeft diverse raakvlakken met
ecologische aspecten waaraan voldaan moet worden of rekening mee moet worden
gehouden tijdens de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden.
Gemeente Leiderdorp vindt het haar verplichting om op een verantwoorde, toch
doelmatige, wijze het onderhoud uit te voeren aan haar beheerareaal. Hieronder volgt een
opsomming van de belangsrijkste en meest voorkomende ecologische aspecten.
Ecologisch beleid
Gemeente Leiderdorp rekent het zich tot haar taak om ecologische waarden te behouden
en te beschermen. Onderhoud dient - waar mogelijk - op ecologisch verantwoorde wijze
plaats te vinden. Dit is onlosmakelijk verbonden met de wetgeving, onder andere
vastgelegd in de Flora- en Faunawet.
Consequenties beheer Civiele kunstwerken

-

Bij werkzaamheden aan bruggen wordt de beschermde flora en fauna zoveel mogelijk
ontzien.

-

Vanaf de planfase van een (grootschalig) project wordt de stadsecoloog betrokken.

-

Bij een (dreigende) calamiteit heeft de veiligheid van het object, omgeving en personen
de hoogste prioriteit.

De aanwezigheid van “niet beschermde” flora/fauna op een object wordt als ongewenst
beschouwd.

Bescherming muurvegetatie
Het landelijk beschermingsplan muurplanten dateert van 1987. Dit plan heeft een grote
invloed op de wijze van onderhoud en op de vervanging van (voornamelijk) gemetselde
constructies (waar onder landhoofden, peilers). Hieronder volgt een samenvatting en de
actiepunten uit dit plan:
Muurplanten worden beschermd door de Natuurbeschermingswet, de Flora- en Faunawet
en de Habitatrichtlijnen. Sinds enkele jaren is een lichte toename van de muurplanten te
zien op de kademuren en op de landhoofden van bruggen met name in de binnenstad van
Leiderdorp. Om bij (herstel)werkzaamheden deze soorten te beschermen en te behouden
is strikte bescherming nodig.

20180018-R-1 BHP_civiele_kunstwerken d6_ 2018-01-21.docx

21 januari 2019

Gemeente Leiderdorp, RT Informatisering / RT Samen Infra

12 van 40

Met betrekking tot het beschermen van beschermde muurplanten is het volgende bepaald:
- Bij de uitvoering van (onderhouds)werkzaamheden worden beschermde
muurplanten niet beschadigd. Dat houdt in dat die delen van een object niet
worden gerenoveerd dan wel gereinigd, mits de veiligheid niet in het geding komt.
- Inventarisatie van de mogelijkheden en risico’s van specifieke maatregelen bij
grootschalige (herstel)werkzaamheden in relatie tot de muurplanten.
o Na vijf jaar zullen de genomen beschermingsmaatregelen worden geëvalueerd.
- De maatregelen ten aanzien van muurplanten zullen, indien noodzakelijk, worden
opgenomen in een ontheffingsaanvraag voor het verstoren van flora en fauna in
het kader van de Flora- en Faunawet.
Consequenties beheer Civiele kunstwerken

-

Er zijn richtlijnen vastgesteld voor het behoud van muurplanten. Deze maatregelen dienen
bij het uitvoeren van werkzaamheden in acht te worden genomen.
o Indien dit niet mogelijk is dient een ontheffing in het kader van de Flora- en
Faunawet te worden aangevraagd.

Bomen
Bomen nabij een civiel kunstwerk vormen een potentiële bron van instabiliteit en daarmee
een mogelijke aantasting van de constructieve integriteit van het object. Vanuit dit
oogpunt zijn bomen binnen de constructieve invloedsfeer van bruggen ongewenst.
Aangezien bruggen ook functies kennen die vragen om de aanwezigheid van bomen in de
directe nabijheid, kan hierop (mogelijk) een uitzondering gemaakt worden. Als deze
situatie aan de orde is zullen de beheerders Groen en Civiele Kunstwerken hierover een
gezamenlijk advies uitbrengen.
Consequenties beheer Civiele kunstwerken
Er worden geen (nieuwe) bomen binnen de invloedsfeer van een brug geplant tenzij het object
voldoende overdimensie heeft.
o Constructieberekeningen moeten dit aantonen.

-

Op basis van een gezamenlijk advies kan hiervan afgeweken worden.
o De veiligheid / functionaliteit mag hierbij niet in het geding komen.

Grassen en houtachtige begroeiing
“Houtachtige” gewassen groeien uit tot bomen of struiken en tasten het bindend materiaal
(cement) tussen de elementen aan. Hierdoor vermindert de sterkte van de constructie
geleidelijk. Het is daarom van belang dat houtachtige begroeiing verwijderd wordt.
Consequenties beheer Civiele kunstwerken

-

Houtachtigen (bomen en struiken) worden verwijderd.
o Nadelige gevolgen voor beschermde flora wordt zoveel mogelijk voorkomen.

-

Milieuvriendelijke bestrijding van houtachtigen en grassen.
o Tenzij dit onvoldoende effect heeft.

3.6. Beheertaken
Op basis van de beheer- en onderhoudsstrategie kunnen de beheertaken benoemd en
onderverdeeld worden. Ook hier geldt wederom dat wordt nagestreefd om op een
efficiënte en effectieve wijze de taken dusdanig uit te voeren worden dat de doelstellingen
behaald worden.
3.6.1. Algemene beheertaken
Om het beheer van de objecten te realiseren dienen verschillende deeltaken te worden
uitgevoerd. Het gaat hier om taken behorende tot technisch beheer. Technisch beheer
heeft betrekking op de ongewijzigde instandhouding van objecten. De beheertaken worden
uitgevoerd onder de begrotingspost “Exploitatie” en vallen primair onder de
verantwoordelijkheid van RT Informatisering / RT Samen Infra.
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Verderop in dit beheerplan wordt op basis van het takenpakket een aanbeveling gedaan
voor de benodigde middelen om het beheer op orde te krijgen en in stand te houden.
De volgende werkzaamheden behoren tot de algemene beheertaken van de beheerders
van de civiele kunstwerken van RT Informatisering / RT Samen Infra:
- Areaalbeheer;
- Bestandsbeheer;
- Bijstellen beheerplannen;
- Bijhouden beheerdossiers;
- Op- en bijstellen MIP’s;
- Opstellen uitvoeringsjaarplannen:
- Integrale afstemming en in uitvoering brengen projecten;
- Opdrachtgeverschap (in- en extern):
o waaronder dagelijks onderhoud overeenkomsten
- Communicatie met belanghebbenden en omwonenden;
- Uitvoeren van inspecties en nader onderzoek;
- Het uitzetten van opdrachten voor storings- en periodiek onderhoud;
- Verstrekken van adviezen met betrekking tot beheer- en
onderhoudsvraagstukken;
- Analyseren van resultaten, verkregen vanuit de beheerinstrumenten:
o waaronder deformatiemetingen, inspectie- en onderzoeksrapporten,
laboratoriumonderzoeken al dan niet met advies van derden.
- Op- en bijstellen diverse rapportages:
o Opstellen projectscopes;
o Opstellen van functionele en technische Programma’s van Eisen,
o Opstellen van beheerparagrafen;
o Adviesnota’s, voortgangsrapportages, bijdrage aan jaarrekening,
o Adviezen ten behoeve van het management, College van B&W en de
Gemeenteraad,
- Opstellen evaluaties; waaronder projectevaluaties, maatregelenpaketten,
uitvoeringsprogramma, MIP en het beheerplan.
- Bijhouden kennis- en relatienetwerken;
Enkele beheertaken worden hieronder nader toegelicht.
Bestandsbeheer
Voor het beheerproces is het van belang om te beschikken over actuele (object)gegevens.
Dit zowel ten aanzien van administratieve data, gegevens over de omvang van het areaal
(ook op detailniveau) als ten aanzien van inspectieresultaten en schades. Het bijwerken en
actueel houden van deze data behoort tot bestandsbeheer.
Beheerinstrumenten
Om het beheer en onderhoud van de objecten - en het areaal als geheel - op een
efficiënte wijze uit te kunnen voeren dient RT Informatisering / RT Samen Infra te
beschikken over een aantal beheerinstrumenten; waar onder een beheerregister, digitaal
beheersysteem, inspectiegegevens, deformatiemetingen, conditiemetingen en (resultaten
van de) Toets Constructieve Veiligheid.
Beheerregister
Het doel van het beheerregister is het op een handzame en overzichtelijke wijze
vastleggen en genereren van de meest essentiële, actuele informatie wat betreft de
objecten. Het gaat hierbij onder meer over de afmetingen, materiaal gebruik, toelaatbare
belasting en de aanwezigheid van beschermde flora op/van een object.
Tevens bevat het beheerregister de feitelijke toestand van de objecten (bouwdelen en
elementen) zoals die tijdens inspecties, onderzoek en toetsing is waargenomen. De
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objectenkaart, archiefgegevens, het meet- en het inspectieplan vormen onderdeel van het
beheerregister.
Tijdens de meest recente inventarisaties en inspecties zijn al veel gegevens vastgelegd in
het paspoort van de objecten. Dit paspoort vormt een goede basis voor het
beheerregister.
Het register dient tenminste de volgende zaken te bevatten:
- Actueel overzicht van het areaal (overzichtstekeningen en beknopte beschrijving);
- Kwaliteitsniveau objecten (geambieerd en huidig);
- Functionaliteit;
- Bovenaanzicht van de objecten en de directe omgeving:
o Voorzien van de invloedsfeer per object.
- Objecten-archief (per kunstwerk een separaat dossier):
o Bestek en bestekstekeningen,
o Ontwerpuitgangspunten; en ontwerpbelastingen,
o Geotechnische informatie,
o Constructietekeningen en –berekeningen.
o Schademeldingen,
o Inspectierapporten,
o Herstel- en onderhoudswerkzaamheden,
o Ligging kabels en leidingen,
o Bomen / beplanting,
o Gegevens over “object-vreemde” elementen,
o Bebouwing.
Gegevens die momenteel nog niet in het paspoort dan wel het beheeregister zijn
opgenomen dienen in de planperiode van dit beheerplan verder aangevuld te worden.
Vanuit het beheersysteem (GBI) moet een goede basis gelegd worden voor het opmaken
van het beheeregister, de beheergegevens vanuit GBI dienen dan nog aangevuld te
worden met de hierboven genoemde gegevens.
Uitvoering van deze taak zit inbegrepen in de dagelijkse werkzaamheden van RT
Informatisering / RT Samen Infra.
3.6.2. Specifieke beheertaken
Onder specifieke beheertaken worden eenmalige acties verstaan die benodigd zijn om het
beheer op een juiste wijze uit te kunnen voeren. Voor deze zaken is geen dekking vanuit
de reguliere middelen, in de planperiode van dit beheerplan dienen aanvullende middelen
opgenomen te worden onder de exploitatiekosten.
Beheersysteem
Het doel van een geautomatiseerd (informatie)beheersysteem is het op relatief
éénvoudige en overzichtelijke wijze invoeren en genereren van informatie. Met een goed
werkend beheersysteem moet het mogelijk zijn om op eenvoudige wijze meerjarenprogramma’s te genereren, inclusief de bijbehorende kostenramingen. Het beheersysteem
is een goed hulpmiddel bij het samenstellen en/of evalueren van maatregelenpakketten.
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Inspectieprotocol
Bij rationeel beheer speelt het periodiek uitvoeren van inspecties een belangrijke rol
binnen het beheer- en onderhoudsproces. Door het uitvoeren van inspecties ontstaat
inzicht in de actuele toestand van het areaal.
Periodieke inspecties zijn een belangrijk en noodzakelijk middel om objecten duurzaam
veilig te kunnen houden en onveilige situaties/gebreken tijdig te signaleren.
Inspectieresultaten bepalen of (onderhouds)werkzaamheden:

-

Uitgevoerd worden conform het uitvoeringsprogramma;
o Versneld uitgevoerd moeten worden,
o Noodzakelijk zijn (of kunnen worden uitgesteld).
Toegevoegd dienen te worden aan het uitvoeringsprogramma.

Voor de civiele kunstwerken dient een inspectieprotocol en planning te worden opgezet dat
is gericht op de wensen en eisen zoals deze in Leiderdorp gelden. RT Informatisering / RT
Samen Infra zal hier invulling aan moeten geven.
Wij bevelen aan dit in eigen beheer op te stellen, voornamelijk omdat gebiedsspecifieke
kennis van grote invloed kan zijn op de wijze waarop het protocol en de planning
vormgegeven worden. De buitendienst-medewerkers spelen hier een belangrijke rol in, zij
zijn in feite “de ogen en oren” van de beheerder.
3.7. Beheerproces
Onder het “beheerproces” van Civiele Kunstwerken wordt verstaan: het geheel aan
activiteiten dat noodzakelijk is om te waarborgen dat de functies van de kuntswerken
blijven voldoen aan de daarvoor vastgestelde eisen en normen. Door middel van integrale
beleids- en beheerprogramma’s wordt zichtbaar gemaakt welke werkzaamheden aan deze
kusntwerken worden uitgevoerd, waarom en hoe.
Meer in detail omvat het beheerproces vier hoofdactiviteiten:
- Plan- en beleidsontwikkeling;
- Programmering (projecten);
- Uitvoering (aanleg, beheer en onderhoud);
- Evaluatie.
De vier hoofdactiviteiten vormen een beheercyclus met een doorlooptijd van ongeveer vijf
jaar.
Beleid

Par. 3.x

Normen en
richtlijnen (wet)
Landelijk beleid
Provinciaal beleid
Gemeentelijk beleid:
- walkanten
- civiele
kunstwerken
- wegen
- water en riolering
- groen
- monumenten

Programmering

Par. 3.x

Betreffende:
- beheergebied
- integraal gebiedsgerichte
plannen
- streefbeelden en functieeisen
- beheerfilosofie / -strategie
- beheerbeleid
- onderhoudsfilosofie
- communicatie, procedures
- informatiebeheer
- onderbouwing
maatregelen
Meerjarenbegroting:
- beheer- en
onderhoudskosten
- investeringen
- personele capaciteit

Uitvoering

Par. 3.x

Opstellen van:
- functioneel PvE
- technisch PvE
Uitvoering
maatregelen:
- storingsonderhoud
- dagelijks onderhoud
- functionele
wijzigingen
- vervangings
- renovatie /
restauratie

Evaluatie

Par. 3.x

Evaluatie op:
- geld / middelen
- producten
- effecten
- processen

Uitvoering taken:
- uitvoering inspecties
- monitoring
- vergunningverlening
- deformatiemetingen
- funderingsonderzoek
- toetsen op veiligheid

Figuur 4 Beheerproces Civiele Kunstwerken
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3.8. Programmering (plannen projecten)
Om het beleid ten uitvoer te brengen dient er een uitvoeringsprogramma te worden
opgesteld. Hierin zijn de projecten, inclusief de benodigde financiën en planningen, per
jaarschijf opgenomen.
RT Informatisering / RT Samen Infra actualiseert het onderhoudsprogramma voor de
kunstweren jaarlijks, dit vanwege nieuwe ontwikkelingen, geactualiseerde
inspectiegegevens en/of vanwege wijzigingen in het uitvoeringsprogramma van het
voorgaande jaar.
Hierbij geldt: een vroegtijdige vaststelling van knelpunten en kansen maakt een effectieve
inzet van middelen mogelijk.
Per kunstwerk wordt een individueel onderhoudsplan opgesteld. Deze plannen bevatten
ten minste; de onderhoudsmaatregelen, het inspectieschema, het onderhoudsschema en
de veiligheidsnormen.
3.9. Uitvoering
Uitvoering van projecten/(onderhouds)werkzaamheden leidt tot tastbare en zichtbare
resultaten (lees: verbeteringen) in de buitenruimte. Bijvoorbeeld een brug die in goede
staat van onderhoud verkeert, of een gerepareerde steiger die aan de gewenste functieeisen voldoet. Effecten zijn soms pas na enkele jaren waarneembaar: bijvoorbeeld
aansluiting op het geambieerde kwaliteitsniveau van een object.
De feitelijke uitvoering van de werkzaamheden wordt gerealiseerd door de inschakeling
van derden. Zo zijn er voor het dagelijks onderhoud overeenkomsten gesloten met
aannemers. Voor het groter, projectmatig onderhoud worden de werkzaamheden, middels
aanbestedingen, uitbesteed aan aannemers.
De uitvoering van de (dagelijkse) beheertaken worden veelal door de organisatie zelf
ingevuld. Bepaalde expertises voor o.a. inspecties en onderzoek worden ingehuurd, hierbij
behoudt het RT Informatisering / RT Samen Infra de regie over de uit te voeren taken.
3.10. Evaluatie
Beleid moet de kans krijgen om zich te effectueren. Daarom heeft de beheercyclus een
doorlooptijd van ongeveer vijf jaar.
Het beleidsmatig deel van het BPK wordt vastgesteld voor een periode van vijf jaar. Er
kunnen redenen zijn om na deze looptijd het “vastgestelde beleid” en/of “uitgangspunten”
bij te stellen.

Figuur 5 Beheercyclus
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Redenen voor bijstellingen van het beleid kunnen zijn:

-

-

Wijziging van randvoorwaarden, waar onder:
o beschikbare (financiële) middelen,
o eigendomssituatie en/of (beheer)verantwoordelijkheden,
o (toekomstig) gebruik.
Wijziging binnen Wet- en Regelgeving;
Wijziging binnen de gemeentelijke
organisatie / taken;
Bijstelling van het beleid en/of prioriteiten
vanuit het MT of het College van B&W.

Jaarlijks wordt het operationeel deel van het BPK geëvalueerd, de afwijkingen, kansen en
de mogelijke consequenties hiervan worden in beeld gebracht.
Redenen voor bijstellingen van het operationeel deel kunnen zijn:
- De evaluatie van de werkzaamheden die in het afgelopen jaar wel, niet of extra
zijn uitgevoerd;
- Gewijzigde prioriteiten op basis van inspecties en/of veiligheidstoetsingen;
- Ontwikkelingen in de buitenruimte;
- Wijziging van prioriteiten vanuit het management of het College van B&W.
Een uitgebreide evaluatie is opgenomen in bijlage 3. Niet van toepassing voor gemeente
Leiderdorp.
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4. NIVEAU VAN BEHEER
4.1. Inleiding
Het beheerbeleid en de beheerstrategie vormen de basis voor het uiteindelijke
onderhoudsprogramma. Om dit programma te kunnen bepalen dienen dit beleid en de
beheerstrategie van het Cluster nader gekwantificeerd te worden. De wijze waarop dit is
gedaan en welke uitgangspunten en randvoorwaarden hieraan gesteld worden zijn
toegelicht in dit hoofdstuk.
Ten behoeve van het beheer van de civiele kunstwerken wordt het beheerniveau
gebaseerd op in vier verschillende richtlijnen, dit zijn:
- Beeldkwaliteitsniveau conform CROW 323
- Conditiemetingen conform NEN 2767-4
- Machinerichtlijn conform NEN 6787
- Toets Constructieve Veiligheid (TCV)
4.2. Beeldkwaliteitsniveau conform CROW 323
Binnen gemeente Leiderdorp is het beeldkwaliteitsniveau voor alle civiele kunstwerken
vastgesteld op niveau B. Dit is een referentieniveau dat verwijst naar de landelijk
toegepaste richtlijnen voor het dagelijks beheer van civiele kunstwerken volgens CROW
publicatie 323. Binnen deze CROW publicatie wordt beschreven wat de onderhoudsstaat
van een kunstwerk mag zijn om te voldoen aan een bepaald kwaliteitsniveau. De CROW
kent hierin een onderverdeling in 5 kwaliteitsniveaus, A+, A, B, C en D, waarbij niveau A+
de hoogste status heeft. In bijlage 2 is uitgebreid weergegeven hoe deze
beeldkwaliteitsniveaus zich ten opzichte van elkaar verhouden.
4.3. Conditiemetingen conform NEN 2767-4
De conditiemeting is ontwikkeld om het inspectieproces te objectiveren en betrouwbare
inspectiegegevens te genereren. Bijkomende voordelen zijn: overdraagbaarheid en
uitwisselbaarheid. Het onderzoek conform de NEN 2767-4 verloopt volgens een vaste
methode van meting.
Globaal bestaat de conditiemeting volgens de NEN 2767-4 uit het beoordelen van de
onderhoudsstaat van een bouwdeel op drie aspecten: ernst, omvang en intensiteit. De
meetmethode leidt tot een "getal" dat de kwaliteit – per bouwdeel – aangeeft; de
“conditiescore".
De scores zoals deze tijdens de inspectie toebedeeld worden zijn:
Conditiescore

Toelichting

1 Uitstekende conditie

Incidenteel geringe gebreken

2 Goede conditie

Incidenteel beginnende veroudering

3 Redelijke conditie

Plaatselijk zichtbare veroudering

4 Matige conditie
5 Slechte conditie

Functievervulling van bouw- en installatiedelen incidenteel in
gevaar
De veroudering is onomkeerbaar

6 Zeer slechte conditie

Technisch rijp voor sloop

Tabel 1. Omschrijving conditiescores NEN 2767-4

Het is mogelijk dat per bouwdeel meerdere gebreken worden geconstateerd. De
conditiescores van alle bouwdelen worden geaggregeerd tot een algehele conditiescore
van een object; de “objectscore”.
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Aan de gebreken worden herstelmaatregelen gehangen. De herstelmaatregelen zijn tevens
afhankelijk van de bijbehorende conditiescore.
In hoofdstuk 9 is de combinatie van gebrek en conditiescore vertaald naar de
bijbehorende maatregelen en kosten om het areaal Civiele Kunstwerken op orde te
brengen en in een goede staat te houden.
Om te kunnen bepalen welke maatregelen de meeste prioriteit hebben om uitgevoerd te
worden is er een prio code gemaakt.
De prio code bestaat uit vijf cijfers (abcde) is opgesteld uit de volgende waardes:
a) Conditiescore
b) Belangcode
c) Ernstcode
d) Inteciteitcode
e) Veiligheidcode
De conditiescore van het onderdeel is, omdat deze vooraan staat, het meest maatgevend
voor de prioritering.
De prio codes worden verdeeld per planjaar, er wordt hier gekeken naar een
ramingsperiode van 5 jaar. Alles wat buiten deze ramingsperiode valt staat op ‘’na
planperiode’’.
Belangrijk om te beseffen: een conditiemeting is en blijft een momentopname, en zegt
niet per se iets over de constructieve veiligheid.
4.4. Machinerichtlijn (NEN 6787)
Elke machine die binnen de Europese Unie op de markt wordt gebracht of gebruikt, moet
voldoen aan de veiligheids- en gezondheidseisen uit de Machinerichtlijn. Deze richtlijn is
van toepasisng op alle (gemotoriseerde) beweegbare bruggen binnen gemeente
Leiderdorp.
De Europese Unie heeft om deze reden globale wetgeving ontwikkeld in de vorm van de
Machinerichtlijn. Deze richtlijn is in Nederland verwerkt in de NEN 6787, de eisen zijn dus
niet vrijblijvend maar wettelijk vastgelegd.
De Leiderdorpse brug wordt bij het geplande groot onderhoud aangepast aan de
machinerichtlijn. Voor de Doesbrug wordt een investeringskrediet aangevraagd om
onderhoud aan de brug uit te voeren zodat deze voldoet aan de machinerichtlijn.
4.5. Toets Constructieve Veiligheid (TCV)
Binnen het areaal worden alle bruggen die worden gebruikt door motorvoertuigen (geen
brommers/scooters) - constructief beschouwd. Het doel van normen op het gebied van
constructieve veiligheid is om ervoor te zorgen dat een constructie voldoet aan een
bepaald veiligheidsniveau. Deze normen - de “Eurocodes” geven standaard belastingen en
berekeningsmethoden.
Er zijn Eurocodes voor belastingen die geldig zijn voor alle constructies. Daarnaast zijn er
aparte Eurocodes voor de verschillende materialen, zoals staalconstructies, metselwerk,
betonconstructies, enzovoorts.
In de TCV worden de civiele kunstwerken op basis van afgenomen materiaalsterkte en
gewijzigde inzichten geclassificeerd. Denk hierbij aan gewijzigde inzichten ten aanzien van
verkeersbelasting en verkeersintensiteit. Denk bij afgenomen materiaalsterkte aan
degradatieprocessen en constructieve schades. Input voor de conditiemeting wordt onder
andere geleverd vanuit inspectieresultaten en deformatiemetingen. Op basis van de
resultaten van de conditiemeting kan het ingrijpmoment voor onderhoud worden
vastgesteld of bijgesteld. Ook kan besloten worden tot wijziging van het inspectieregime
van een object. De resultaten van deze toetsing leveren dus belangrijke “input” voor het
meerjarenuitvoeringsprogramma.
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Voor de komende planperiode is een lijst opgesteld voor civiele kunstwerken die aan de
toets constructieve veiligheid zouden moeten worden toegepast. De lijst is gebasseerd op
de volgende factoren: verkeersbelasting, leeftijd en / of vermoeden van ASR. Vanwege de
hoge kosten heeft de gemeente een selectie gemaakt op de bruggen welke getoetst
moeten worden.
5. DAGELIJKS EN PERIODIEK ONDERHOUD
5.1. Onderhoudsfrequenties
Onder het dagelijks en periodiek onderhoud vallen verschillende onderhoudstaken die met
name zijn gericht op het schoon en bereikbaar houden van de objecten. De meeste taken
komen dan ook periodiek terug. In onderstaande tabel zijn de meest voorkomende
periodieke onderhoudstaken en hun onderhoudsfrequentie weergegeven.
Onderhoudstaak, periodiek onderhoud

Frequentie

Alle objecten:

(in jaren)

(Aanrij / aanvaar) schades en klein onderhoud
Schoonspuiten bruggen
Reinigen rondom de brug (vegen, groen)
Reinigen brug (geheel)
Bijwerken conservering hout
Houtreparaties
Conserveren houten leuningen/ bijwerken overige houten bouwdelen
Bijwerken stalen leuning
Dekdelen, deels vervangen

Ad hoc
1
1
6
6
6
6
8
12

Tabel 2: onderhoudsfrequentie periodieke onderhoudsmaatregelen

Met deze maatregelen wordt het kwaliteitsniveau van de objecten zo efficiënt mogelijk op
niveau gehouden. Om veiligheid en de bedrijfszekerheid te garanderen wordt in principe
de onderhouds-cycli conform tabel 2 aangehouden. Vanuit inspecties wordt aangegeven of
periodieke onderhoudsmaatregelen conform planning worden uitgevoerd, of dat deze naar
voren / achter kunnen worden verschoven.
5.2. Beheeronderdelen voor interne dienst
De gemeente beschikt over een piketdienst welke kleine klussen bij de civiele kunstwerken
oppakt. Echter wordt het dagelijks onderhoud verzorgd door de derden.
5.3. Beheeronderdelen voor externe dienst
Het dagelijks onderhoud van de civiele kunstwerken is uitbesteed aan aannemers middels
onderhoudscontracten. Bij de civiele kunstwerken in de gemeente waarvan de gemeente
geen beheerder is, regelt de beheerder het onderhoud zelf.

20180018-R-1 BHP_civiele_kunstwerken d6_ 2018-01-21.docx

21 januari 2019

Gemeente Leiderdorp, RT Informatisering / RT Samen Infra

21 van 40

6. GROOT ONDERHOUD
6.1. Inleiding
Tot groot onderhoud behoren die werkzaamheden die niet vallen onder “periodiek
onderhoud” en niet voldoen aan de criteria van “investeringen”. Het zijn (grootschalige)
werkzaamheden die uitgevoerd worden om een object weer te laten voldoen aan de
vastgestelde normen die aan het object zijn toegekend.
Groot onderhoud aan bruggen in een stedeljke omgeving is complex. Om de optimale
onderhoudsmaatregelen, in aard en omvang te kunnen bepalen worden aanvullende
onderzoeken uitgevoerd en berekeningen gemaakt.
Groot onderhoud is veelal ingrijpend voor omwonenden en (weg)gebruikers. Om overlast
te beperken wordt het groot onderhoud:

-

Zo veel mogelijk afgestemd op het onderhoud van andere objecten (zoals wegen
en riolering) in, op of nabij het betreffende object,
Zo uitgevoerd dat de periode tussen twee opeenvolgende (grootschalige)
onderhoudsmaatregelen minimaal 10 jaar is,

Onderhoudstaak, groot onderhoud

Frequentie

Alle objecten:

(in jaren)

Conserveren stalen leuningen / bijwerken stalen bouwdelen
Conserveren betonnen delen
Slijtlaag bitumineus, bijwerken
Slijtlaag bitumuneus, geheel vervangen
Slijtlaag epoxy, bijwerken
Slijtlaag epoxy, geheel vervangen
Houten delen (incl. hoofddraagconstructie & leuningen), groot
onderhoud
Voegovergang bitumineus, vervangen
Voegovergangen rij-ijzers, vervangen
Stalen liggers, groot onderhoud
Opleggingen staal, vervangen
Betonreparaties / reparatie metselwerk
Herstelwerkaamheden talud, -bekleding

6
12
6
12
12
24
24

Extra bij beweegbare bruggen:
Onderhoud M/E/H (bewegingswerken)
Onderhoud bovenbouw (balansconstructie)
Vervangen lampen signaalverlichting
Conservering slagbomen en kasten
Herstel slijtlaag op val
Herstel conservering val en bovenbouw
Reviseren mechanische delen (M)
Reviseren elektrische delen (E)
Reviseren hydraulische delen (H)

12
30
12-18
36
24
12

0,5
1
3
6
6
6
15
15
15

Tabel 3: onderhoudsfrequentie groot onderhoud

Met deze maatregelen wordt het kwaliteitsniveau van de objecten zo efficiënt mogelijk op
niveau gehouden. Om veiligheid en de bedrijfszekerheid te garanderen wordt in principe
de groot onderhouds-cycli conform tabel 3 aangehouden. Vanuit inspecties wordt
aangegeven of periodieke onderhoudsmaatregelen conform planning worden uitgevoerd,
of dat deze naar voren / achter kunnen worden verschoven.
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6.2. Beheeronderdelen voor marktpartijen.
Het groot onderhoud (GO) wordt uitgevoerd door marktpartijen. Voor civiele kunstwerken
maakt RT Informatisering / RT Samen Infra gebruik van de specialistische ingenieurs en
aannemers. Denk aan specialisten voor historisch metselwerk, aanbrengen slijtlagen op
brugdekken, herstel van funderingen in de landhoofden, herstel historisch hout- en
schilderwerk, herstel van motoren, elektra en hydraulica van de beweegbare brugdelen,
etc.
De werkvoorbereiding van al dit werk, het voeren van directie en toezicht is in handen van
RT Informatisering / RT Samen Infra in samenwerking met advies -en ingenieursbureaus.
De kosten van dit werk worden betaald vanuit de voorzieningen, waarin ieder jaar een
dotatie vanuit het exploitatiebudget plaatsvindt. Daarnaast zijn enkele projecten die vallen
onder groot onderhoud zo kostbaar, dat deze zijn ondergebracht onder het meerjaren
investeringsprogramma (MIP).
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7. VERVANGINGEN
7.1. Inleiding
Het vervangen of volledig renoveren van een brug worden gefinancierd vanuit
investeringen. Binnen gemeente Leiderdorp heeft men hier het meerjareninvesteringsplan
voor of wordt voor een project een apart krediet ter beschikking gesteld.
Redenen om onderhoudswerkzaamheden onder een “investering” te laten vallen zijn:
1) Functionele wijzigingen
2) Vervangingsinvesteringen
3) Renovatie/restauratie
1) Functionele wijzigingen
Bij functionele wijzigingen worden ingrijpende wijzigingen aan de constructie doorgevoerd
ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp.
2) Vervangingen
Van vervangingen is veelal sprake wanneer een object het einde van de technische
levensduur heeft bereikt en levenduur-verlengende maatregelen niet haalbaar zijn
(uitzondering hierop zijn monumenten). Indien een dergelijke vervanging niet plaatsvindt,
ontstaat een reëel gevaar van bezwijken.
De maatregelen die benodigd zijn aan de beweegbare bruggen om te voldoen aan de
Machinerichtlijn vallen eveneens onder de vervangingen.
3) Renovatie / restauratie
Bij renovatie wordt een substantieel deel van de bestaande constructie toegepast in de
nieuwe constructie. Bij een restauratie wordt hierbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt van
het oorspronkelijke ontwerp, toegepaste materialen en verbindingsconstructies.
Type kunstwerk

Vervangingscycli

Houten brug
Stalen brug
Betonnen en composiet brug / metselwerk
Houten damwand /beschoeiing / stuw
Stalen damwand / stuw
Duiker, beton
Vervangen remmingwerk
Vervangen bewegingsinstallatie (E)
Vervangen lessenaar
Vervangen bewegingsinstallatie (M)
Vervangen bewegingsinstallatie (H)
Vervangen slagboominstallatie
Vervangen monitors en camera’s
Vervangen luidsprekers
Vervangen land- en scheepvaartseinen

25-30
80
80
30
60
>90
30
30
30
40
20
25
5
10
15

Tabel 4: Theoretische levensduur civiele kunstwerken

7.2. Beheeronderdelen voor marktpartijen.
Vervangingen van complexe (beweegbare metalen) bruggen wordt uitgevoerd door
marktpartijen die in staat zijn geheel nieuwe bruggen te vervaardigen. Denk aan bruggen
als de Doesbrug, de Leiderdorpse brug of de Rhijnvreugdbrug.
Het merendeel van de werkvoorbereiding van dit werk, het voeren van directie en toezicht
wordt uitgevoerd door ingehuurde derden. De kosten van dit werk worden betaald vanuit
het meerjareninvesteringsplan (MIP).
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8. INSPECTIE SYSTEMATIEK
8.1. Inleiding
Dit hoofdstuk gaat dieper in op de uitvoerde NEN inspectie en de wijze waarop de
herstelmaatregelen tot stand zijn gekomen. In bijlage 4 is tevens een overzicht
opgenomen van alle mogelijke (aanvullende) vervolginspecties en onderzoeken die
benodigd zijn om de staat van een kunstwerk te kunnen bepalen.
8.2. Inspectiemethodiek NEN 2767-4
Bij de inspectie volgens de NEN 2767-4 wordt per bouwdeel en materiaal bepaald of er
een gebrek is. Van ieder gebrek wordt bepaald wat de omvang en intensiteit is. Hoewel
het inspecteren volgens de NEN 2767-4 een visuele inspectie betreft wordt waar nodig
gebruik gemaakt van klein handgereedschap. Om onder de bruggen te kunnen inspecteren
wordt gebruik gemaakt van een boot. Van de gebreken wordt een detailfoto gemaakt en
een overzichtsfoto.
Bij het inspecteren van objecten gaat de NEN 2767-4 er van uit dat op bouwdeelniveau
wordt gekeken of er gebreken aanwezig zijn. Deze gebreken zijn per materiaalsoort in een
gebrekenlijst opgenomen. De conditie van een bouwdeel wordt bepaald door Ernst,
Omvang en Intensiteit. Van een gebrek aan een bouwdeel wordt beoordeeld wat de
Omvang en Intensiteit is. De NEN 2767-4 geeft hiervoor normen op.
Het Belang is eveneens een parameter die niet door de NEN 2767-4 wordt gebruikt. Deze
is in overleg met de gemeente uitgewerkt. Het belang draagt bij in de kwalificatie van de
noodzaak tot onderhoud van een object.
Het uitgangspunt voor de inspectie vormt de gebrekenlijst uit de NEN 2767-4. De
gebrekenlijsten zijn gebaseerd op de mogelijk aanwezige materialen van de bouwdelen.
De bouwdelen, gebreken-, en materiaallijsten zijn zeer uitgebreid. Vanwege het
gelijksoortige karakter van de objecten, die geïnspecteerd moeten worden, zijn deze
lijsten vereenvoudigd. Hierdoor worden de inspecties effectiever uitgevoerd en is de
kwaliteit van de vastlegging beter geborgd.
Per brug zijn de volgende scores bepaald:
1.
Visuele score;
2.
Conditiescore per onderdeel;
3.
Objectscore gemiddeld;
4.
Combiscore SC-Risico;
5.
Verzorgingsscore.
De combinatie van de conditiescore per onderdeel met de gegevens van het bouwdeel
bepalen uiteindelijk de herstelmaatregelen die genomen moet worden. Deze
maatregeltabel is opgenomen in bijlage 9.
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9. KWANTITEIT GEINSPECTEERD DOMEIN
Vanaf dit hoofdstuk wordt het zogenaamde “Operationele deel” van dit beheerplan
inzichtelijk gemaakt. De hiernavolgende hoofdstukken beschrijven de huidige omvang en
staat van het domein Civiele Kunstwerken, de middelen die benodigd zijn om dit areaal op
orde te brengen en in stand te houden en de programmering van de werkzaamheden om
dit te bewerkstelligen. Dit deel sluit af met hoofdstuk 14 waarin een prognose wordt
gemaakt voor de lange termijn van het beheer van de civiele kunstwerken.
9.1. Inleiding
Binnen gemeente Leiderdorp bevinden zich 202 civiele kunstwerken in de openbare
ruimte. Hiervan zijn 200 civiele kunstwerken in eigendom en beheer bij gemeente
Leiderdorp, de overige zijn eigendom van derden. In het onderstaande overzicht zijn de
eigenaren van de objecten weergegeven.
Eigenaar

Aantal objecten

Gemeente Leiderdorp

199

Rijkswaterstaat

2

Bruggen in aanbouw

1

Totaal aantal objecten

202

Tabel 5: Eigendomssituatie civiele kunstwerken

Hierbij geldt het volgende principe: “de eigenaar van een object is verantwoordelijk voor
het beheer en onderhoud”.
9.2. Uitgangspunten
Voor een aantal objecten geldt dit principe niet. Hiervoor zijn tussen de betreffende
partijen afspraken gemaakt. De “uitzonderingen” zijn in het onderstaande beschreven.
Hollandia
De Doesbrug is eigendom van de gemeente Leiderdorp, echter is het dagelijks onderhoud
uitbesteed aan Hollandia middels een onderhoudscontract. Hollandia heeft tevens 24/7
storingwachtdienst voor de brug.
Rijkswaterstaat
De 2 viaducten in de A4 zijn eigendom van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat zorgt voor het
beheer en onderhoud van de onderste rijlaag van de viaducten en de gemeente zorgt voor
het beheer en onderhoud van de bovenste rijlaag van de viaducten.
Provincie Zuid-Holland
Provincie Zuid-Holland draagt zorg voor het dagelijks beheer, onderhoud en bediening van
de Leiderdorpse brug en de Rhijnvreugd brug. Dit is middels een onderhoudscontract
vastgelegd. De gemeente blijft dus eigenaar van de brug.
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9.3. Areaal civiele kunstwerken
De objecten binnen het areaal “civiele kunstwerken” worden onderverdeeld in zeven
hoofdgroepen, deze zijn weergegeven in onderstaande tabel.
Hoofdgroep

Aantal civiele
kunstwerken

Vaste bruggen

173

Beweegbare bruggen

3

Tunnels

3

Viaducten

4

Kades

5

Steigers

16

Hekwerk

1

Bruggen in aanbouw

1

Totaal aantal objecten

202

Tabel 6: Hoofdgroepen objecten

De volgende kunstwerk zijn eruit gelicht:
Beweegbare bruggen: Leiderdorpse brug(065), Doesbrug(027), Rhijnvreugdbrug(191)
Tunnels: Ockenrode(205), Zijlstroom(206), Persant Snoepweg(207)
Viaducten: (212)
Kades: (170), (171), (172), (173), (174)
Naast indeling in hoofdgroep staat in onderstaande tabel weergegeven het aantal civiele
kunstwerken naar gebruiksfunctie.
Gebruiksfunctie
Autoweg

Aantal civiele
kunstwerken
1

Fietspad

37

Voetpad

88

Regionale weg

1

Lokale weg

75

Totaal aantal objecten

202

Tabel 7: Gebruiksfuncties objecten

Ook is er een indeling gemaakt op basis van het materiaal van het kunstwerk. Deze is in
onderstaande tabel weergegeven.
Materiaal
Beton

Aantal civiele
kunstwerken
65

Beton-Metselwerk

1

Beton-Staal

1

Hout

51

Houten ligger-Kunststof dek

15

Kunststof

19

Metselwerk
Staal
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2

Stalen ligger-Houten dek

14

Stalen ligger-Kunststof dek

19

Totaal aantal objecten

202

Tabel 8: Materiaal objecten

Deze groeperingen van de civiele kunstwerken komt ook terug in het beheerprogramma
van gemeente Leiderdorp (GBI). Voor alle objecten is een decompositie opgesteld, deze
decompositie is zodanig opgesteld dat tot een “beheerbaar” niveau is gedetailleerd.
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10. KWALITEIT GEINSPECTEERD DOMEIN
10.1. Inleiding
De kwalitatieve staat van de bruggen is onder te verdelen naar de soort van inspecties die
zijn uitgevoerd op de objecten. Het civieltechnisch en constructieve deel van alle civiele
kunstwerken is getoetst op basis van de NEN 2767-4.
10.2. Uitgangspunten
Met het realiseren van dit beheerplan en de programmering voor het “Groot Onderhoud
Bruggen” is de verwachting dat eind 2029:
- de gemiddelde – technische levensduur - van de civiele kunstwerken is verlengd;
- het gemiddelde kwaliteitsniveau is verbeterd;
Om dit te bewerkstelligen zal jaarlijks een bedrag moeten worden gereserveerd voor groot
onderhoud.
Als gevolg van het uitvoeren van het beheer- en onderhoudsprogramma zoals opgenomen
in dit beheerplan zullen de beheer- en onderhoudskosten voor het bruggenbestand voor
de aansluitende planperiode structureel afnemen. Deze trend ziet men al in de kosten aan
het einde van deze planperiode.
Met name het preventief onderhoud zal op termijn bijdragen aan – gemiddeld - lagere
investeringskosten. Echter, als gevolg van te nemen investeringen nemen dan wel de
kapitaallasten toe.
Door in de toekomst duurzaam te beheren en te onderhouden hoeft de gemeente minder
ad hoc herstelmaatregelen toe te passen. Aanbevolen wordt meer gebruik te gaan maken
van duurzame materialen. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan het toepassen
van kunststof en beton in plaats van hout en staal.
Voor monumentale civiele kunstwerken dienen individuele onderhoudsplannen te worden
opgesteld. De onderhoudsplannen bevatten tenminste: de onderhoudsmaatregelen, het
inspectieschema, het onderhoudsschema en de veiligheidsnormen.
Gedurende de planperiode zullen de beleidsmaatregelen worden uit-/doorgevoerd en
dienen beheerproducten (zoals het beheerregister, inspectieplan en het
monitoringsprogramma) opgezet.
Door deze maatregelen wordt de onderhoudstoestand van het areaal structureel op een
verantwoord kwaliteitsniveau gehouden. Frequenties van onderhoudsmaatregelen kunnen
adequaat worden bijgestuurd, waardoor besparingen in het totale onderhoudsbudget
zullen ontstaan.
De gemiddelde vervangingscyclus van een kunstwerk in de gemeente Leiderdorp is ca. 64
jaar. Deze is bepaald op basis van de hoeveelheid kunstwerken, type kunstwerken en
vervangingscycli uit paragraaf 7.1.
Omdat de gemeente Leiderdorp 202 kunstwerken in beheer heeft is de verwachting dat er
jaarlijks ca. 3 bruggen (1,5%) vervangen dienen te worden.
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Figuur 6 Doesbrug te Leiderdorp

10.3. Actuele kwaliteit
Vanuit de inspectie die is uitgevoerd in 2018 kan globaal worden gezegd dat voor het
civieltechnisch deel van de civiele kunstwerken, het areaal redelijk tot goed op orde is. Er
zijn vier bruggen die op korte termijn volledig vervangen moeten worden, dit betreft
slechts 2% van het totale areaal (duidelijk minder dan de verwachte 1,5% per jaar, in de
planperiode van komende 10 jaar).
Een overzicht van het areaal civiele kunstwerken en het kwaliteitsniveau per kunstwerk is
weergegeven op de kaart in bijlage 5.
Wel kan worden opgemaakt uit de inspectieresultaten dat er een lichte vorm is van
achterstallig onderhoud. Dit blijkt met name uit de hoeveelheid schadebeelden en
bijhorende kosten voor onderdelen die een 4 of slechter scoren.
Op basis van de toegekende bouwdeelscores zijn maatregelen toegekend om deze
bouwdelen op orde te brengen, hiermee voldoet de brug dan weer aan de uitgangspunten
heel, veilig en schoon.
In de diagrammen op de volgende pagina wordt inzicht gegeven in de scores van de
civiele kunstwerken.
Diagram 1 geeft de gemiddelde conditiescore van de kunstwerken weer.
Diagram 2 geeft de conditiescore van bouwdelen met belang 3 (hoogste belang) weer.
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Diagram 1: Gemiddelde conditiescore van de kunstwerken

Diagram 2: Conditiescore van bouwdelen met belang 3 (hoogste belang)
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11. KOSTEN DOMEIN CIVIELE KUNSTWERKEN
11.1. Inleiding
Zoals in de vorige hoofdstukken is weergegeven draagt een verantwoorde wijze van
beheer van de civiele kunstwerken structureel bij aan verlaging, op termijn, van de totale
onderhoudskosten. Dit hoofdstuk beschrijft welke kosten in deze planperiode nodig zijn
om het areaal civiele kunstwerken op orde te brengen en in stand te houden. Hierbij
worden de volgende kostensoorten in ogenschouw genomen:
- VAT
- Dagelijks en periodiek onderhoud
- Groot onderhoud
- Vervangingen
In de bijlagen 8 t/m 10 zijn respectievelijk de eenheidsprijzen, relatietabel maatregelen,
benodigde middelen voor exploitatie, voorzieningen en MIP opgenomen. In onderstaande
paragrafen zijn de kosten op hoofdlijnen weergegeven, zie voor details bijlage 10.
11.2. Uitgangspunten
Het opzetten van een voorziening met een jaarlijkse dotatie is een (financiële)
randvoorwaarde om het werk voor groot onderhoud mogelijk te maken. Doordat wij
projecten over de jaarschijven heen kunnen tillen, werken RT Informatisering / RT Samen
Infra efficiënter. Het hebben van een voorziening is dan ook van grote meerwaarde voor
het uitvoeren van het werk.
Er wordt vanuit gegaan dat al het budget van voorgaande jaren gebruikt is. Er wordt
daarom gestart met € 0,11.3. Overhead en VAT kosten
Binnen RT Informatisering / RT Samen Infra zijn vele mensen werkzaam. Naast de
specifieke medewerkers die louter op het onderhavig domein werkzaam zijn, zijn ook vele
medewerkers werkzaam in lijnfuncties om het werk mogelijk te maken. Daarnaast is
sprake van kosten van het gehele ambtelijk apparaat, van huisvesting tot bestuur. Vanuit
dat gegeven zijn de kosten van de overheid over de verschillende domeinen verdeeld.
Deze kosten zijn dan ook niet representatief voor de kosten die op deze domeinen
gemoeid zijn.
Het gerealiseerd krijgen van het groot onderhoud en de vervangingen is complex. Naast
een vergroot areaal is de wetgeving veranderd en is sprake van verscherpte normering en
vergunningverlening. Bovendien is sprake van vele deelopdrachten, verdeeld naar
civieltechnisch deelelement (landhoofd, leuning, ijzerwerk, etc.).
Dit vergt veel tijd en vaak zijn specialistische adviseurs hiervoor noodzakelijk.
Met de volgende overhead wordt vanuit financiën gerekend, te weten:
•
Overhead beheren bruggen 22% van het geheel.
Onder VAT vallen de kosten voor voorbereiding, administratie en toezicht (kosten voor
engineering, het toezicht en projectmanagement) betreffende de realisatie van een civiel
kunstwerk.
11.4. Dagelijks onderhoud
Het dagelijks onderhoud zoals beschreven in par. 5.1. kan op kostensoort nader worden
uitgesplitst in de volgende onderdelen, hierbij is tevens rekening gehouden met de
uitvoerende partij waarmee onderhoudscontracten zijn afgesloten. De uitvoerende partij
staat, indien van toepassing, tussen haakjes weergegeven in de opsomming:
- Reiniging bruggen
- Beheer en bediening Leiderdorpsebrug (Prov. Z-H)
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Beheer en bediening Rhijnvreugd brug (Prov. Z-H)
Klein onderhoud:
o Repareren houten bruggen
o Herstellen stalen onderdelen

11.4.1. Dagelijks- en klein onderhoud
Kenmerkend voor de kosten die vallen onder deze categorie is dat deze jaarlijks
terugkeren.
Repareren houten bruggen
Op basis van de inspecties is een bepaalde hoeveelheid (periodiek) onderhoud nodig aan
de houten bruggen in Leiderdorp. Aannemers worden ingehuurd om de werkzaamheden
aan deze houten bruggen uit te voeren.
Herstellen stalen onderdelen
Op basis van de inspecties is een bepaalde hoeveelheid (periodiek) onderhoud nodig aan
de stalen en gietijzeren onderdelen van bruggen in Leiderdorp. Aannemers worden
ingehuurd om de werkzaamheden aan deze stalen bruggen kan uitvoeren.
11.4.2. Overige vaste kosten
Calamiteiten
Bij calamiteiten worden aannemers ingeschakeld om de problemen te verhelpen.
Reiniging bruggen
Het reinigen van civiele kunstwerken wordt door aannemers uitgevoerd.
De kosten hiervoor bedragen € 101.357,- per cyclus (zie database).
De frequentie van het reinigen van een brug is 1x per 6 jaar.
Per jaar is daarom € 16.893,00 voor het reinigen van bruggen benodigd.
Advieskosten ingenieursbureaus
De kosten hiervoor bedragen per jaar ca. € 15.000,-.
Toets Constructieve Veiligheid (TCV)
Per jaar wordt hiervoor een bedrag gereserveerd van ca. € 20.000,-.
Over een periode van 5 jaar bedraagt dit ca. € 100.000,-.
Beheer en bediening Rhijnvreugd brug (Prov. Z-H)
Met Provincie Zuid-Holland is een overeenkomst afgesloten voor het beheren en bedienen
van de Rhijnvreugd brug.
De kosten voor het dagelijks beheer en onderhoud bedragen ca. € 90.000,- per jaar
(excl. kosten voor bediening).
Beheer en bediening Doesbrug (Hollandia)
Met Hollandia is een overeenkomst afgesloten voor het onderhouden van de Doesbrug.
Hollandia heeft tevens een meerjaren kosten overzicht opgesteld voor de periode 2019
t/m 2028. Het meerjaren kosten overzicht is bijgevoegd in bijlage 11.
De kosten voor het onderhoud van 2020 t/m 2029 bedragen (na vermeerdering van de
VAT 22%) ca. € 114 .443,- . per jaar betreft dit gemiddeld ca. € 11.445,De kosten voor de bediening van de brug vallen buiten het beheerplan.
Beheer en bediening Leiderdorpsebrug (Prov. Z-H)
Met Provincie Zuid-Holland is een overeenkomst afgesloten voor het beheren en bedienen
van de Leiderdorpsebrug.
De kosten voor het beheer en onderhoud bedragen ca. € 18.000,- per jaar.
De kosten voor de bediening bedragen momenteel ca. € 229.000,- per jaar, vanaf 2021
wordt dit verlaagd naar ca. € 85.000,- per jaar, in verband met de overgang naar op
afstand bediening.
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11.5. Groot onderhoud
Het groot onderhoud aan de civiele kunstwerken wordt bekostigd vanuit de voorzieningen.
Deze voorzieningen dienen jaarlijks te worden aangevuld met dotaties.
De kosten die zijn toegerekend aan “Groot onderhoud” zijn afgeleid vanuit de inspectie.
Dit zijn over het algemeen ingrijpende maatregelen die projectmatig worden uitgevoerd
aan de civiele kunstwerken. De kosten voor de onderhoudsmaatregelen zijn opgemaakt
conform de tabel in bijlage 9.
In onderstaande tabel zijn de kosten voor groot onderhoud per jaar weergegeven.
Jaar

Kosten (excl. VAT)

2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

91.538
327.599
87.018
130.154
39.788
618.915
84.675
84.675
87.851
84.675

Groot onderhoud Rhijnvreugd brug
In 2025 staat grootschalig onderhoud gepland. De kosten hiervoor zijn door de Provincie
Zuid-Holland geraamd op ca. € 534.240,Tevens wordt er rekening gehouden met kosten voor vervanging van onderdelen, hiervoor
wordt een frequentie aangehouden van 1x / 100 jaar en komt niet terug in deze
planperiode. De kosten hiervoor bedragen ca. € 1.156.050,Groot onderhoud Doesbrug
De Doesbrug dient ook nog een upgrade te krijgen om te voldoen aan de Machinerichtlijn.
Kosten hiervoor bedragen ca. € 250.000,-. Deze werkzaamheden dienen nog te worden
ingepland.
In hoofdstuk 13 zijn de kosten per jaarschijf nader gespecificeerd.
11.6. Vervangingen
Het vervangen en vernieuwen van civiele kunstwerken wordt bekostigd vanuit het
Meerjaren Investeringsplan (MIP).
Momenteel is een brug in de Munnikkenpolder in aanbouw. De oplevering van deze brug is
in 2020.
Brugnaam

Brugnr.

Investeringsbedrag

Planjaar

Leiderdorpsebrug

065

€ 1.250.000,00

2020

Van der Marckstraatbrug

128

€

42.471,00

2020

Brug buurtvereniging Zijlkwartier

164

€

11.326,00

2020

Buitentochtbrug

116

€

38.178,00

2020

Leiderdorpsebrug

065

€

300.000,00

2021

Waterbieskreekbrug

105

€

87.120,00

2021
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Achthovenerwegbrug 04

134

€

37.819,00

2021

Brug Volkstuincomplex

165

€

36.722,00

2021

Park De Houtkampbrug 13

080

€

23.737,00

2021

Oude Spoorbaanbrug

021

€ 1.434.704,00

2022

Munnikenbrug

003

€

945.570,00

2023

Brug naar begraafplaats

202

€

37.752,00

2023

Park De Houtkampbrug 16

083

€

22.850,00

2023

Achthovenerwegbrug 06

135

€

15.722,00

2024

Park De Houtkampbrug 02

069

€

32.610,00

2024

Gallaslaanbrug

126

€

137.650,00

2024

Rhijnvreugdbrug

191

€

945.570,00

2025

Prinsenhofbrug

119

€

34.685,00

2026

Park De Houtkampbrug 14

081

€

26.782,00

2026

Park De Houtkampbrug 12

079

€

25.410,00

2026

Park De Houtkampbrug 20

087

€

80.677,00

2026

Park De Houtkampbrug 15

082

€

17.618,00

2026

Achthovenerwegbrug 08

136

€

37.819,00

2026

Vlaskampbrug

095

€

94.096,00

2027

Park De Houtkampbrug 17

084

€

30.556,00

2027

Frederik Hendriklaansteiger

131

€

37.208,00

2027

Park De Houtkampbrug 11

078

€

12.002,00

2027

Holtlantbrug

096

€

33.075,00

2027

Dragontuinsteiger 02

154

€

12.251,00

2027

Park De Houtkampbrug 10 (Wim
Kanbierbrug)

077

€

25.251,00

2028

Willem de Zwijgerlaanbrug 01

132

€

79.987,00

2028

Willem de Zwijgerlaanbrug 02

133

€

78.272,00

2028

Dragontuinsteiger 01

153

€

7.260,00

2028

Park De Houtkampbrug 125

159

€

34.939,00

2038

Leiderdorpsebrug

065

€

435.000,00

2029

Totale investering (excl. VAT)

€ 6.030.876,-

De kosten voor de vervanging van brug 021 zijn aangegeven door dhr. Pieter van
Leeuwen van de gemeente Leiden. De mail d.d. 28-02-2018 is hieronder bijgevoegd ter
informatie (mogelijk dient in totaal rekening gehouden te worden met ca. € 2,3 miljoen).
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Vervangingen Leiderdorpse brug
Vanaf 2020 zal de brug getransformeerd worden van een standalone bediening naar een
centrale bediening. Het zal worden aangesloten worden op de bedieningscentrale “De
Waard’’ van de Provincie Zuid-Holland.
De Provincie Zuid-Holland heeft de kosten voor het groot onderhoud aan de Leiderdorpse
brug geraamd t/m 2044 geraamd. Deze kosten zijn weergegeven in de tabel op de
volgende pagina.
Echter is het bedrag van € 2.400.000,- voor 2019 gewijzigd naar € 3.100.000,-. (mail
Provincie ZH 23-10-2018).
Echter wordt dit bedrag als volgt verdeeld: 50% is benodigd in 2019 € 1.550.000,-.
€ 300.000 Wordt ingehouden voor de eindafrekening in 2021 en het resterende bedrag á
€ 1.250.000,- is benodigd in 2020.
Omdat dit een aanpassing is a.d.h.v. de machinerichtlijn vallen deze kosten onder de
vervangingen en niet onder groot onderhoud.

Tabel 9: Vervangingen voor de Leiderdorpse brug voor de komende 50 jaar
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Vervangingen houten bruggen
Voor het vervangen van houten bruggen is gekeken naar de bruggen met een bouwjaar
ouder dan 2000. Gerekend is met het vervangen van deze bruggen over de gehele
planperiode van 2020 t/m 2029.
De bruggen zijn ingepland o.b.v. conditiescore. De bruggen met een hoge conditiescore
staan eerder op de planning dan bruggen met een lage conditiescore. A.d.h.v. de
vervangingswaarde van de bruggen is een zo evenredig mogelijke verdeling gemaakt. Dit
resulteert in ca. € 125.000,- per jaar voor de houten bruggen.
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12. BUDGETTEN
12.1. Inleiding
In dit hoofdstuk wordt een samenvatting weergegeven van de benodigde middelen om het
beheer en onderhoud van de civiele kunstwerken op orde te krijgen en in stand te houden.
In bijlage 10 is nader gespecificeerd welke budgetten beschikbaar en benodigd zijn.
12.2. Exploitatie
De exploitatie is opgebouwd uit vast dagelijks onderhoud en specifiek dagelijks
onderhoud. Het specifiek dagelijks onderhoud van de eerste vijf jaren is gebaseerd op de
gebreken voortkomend uit de inspecties.
Het systeem waarmee de budgetten zijn bepaald zijn gemaakt voor periodes van 5 jaar.
Daarom is voor de jaren 2025 t/m 2029 het gemiddelde bedrag van de eerste vijf jaren
aangehouden (op de nieuwe kapitaallasten na).
Exploitatie
KUNSTWERKEN

€
€
€

2020
707.189 €
656.223 €
50.965 €

€
€
€

Beschikbaar
Benodigd
Verschil
2023
712.539 €
698.410 €
14.129 €

2024
711.100 €
724.651 €
-13.551 €

2025
709.662 €
732.863 €
-23.201 €

2026
708.224 €
766.229 €
-58.006 €

2021
697.331 €
630.373 €
66.958 €

2027
706.785 €
774.814 €
-68.029 €

2022
713.977
660.295
53.682

2028
705.347 €
783.151 €
-77.804 €

2029
703.908
791.732
-87.823

Gemiddeld zal dus € 721.874,- per jaar gebruikt worden voor de Exploitatie. Dit bedrag is
inclusief VAT.
12.3. Voorzieningen Groot Onderhoud
Voor de voorzieningen Groot onderhoud wordt gestart zonder geld. Alle financiële
middelen zijn in de vorige planperiode gebruikt.
Het Groot Onderhoud van de eerste vijf jaren is gebaseerd op de gebreken voortkomend
uit de inspecties.
Het systeem waarmee de budgetten zijn bepaald zijn gemaakt voor periodes van 5 jaar.
Daarom is voor het benodigd civiel technisch groot onderhoud voor de jaren 2025 t/m
2029 het gemiddelde bedrag van de eerste vijf jaren aangehouden (op ingepland groot
onderhoud vanuit de Provincie na).
Voorziening
KUNSTWERKEN

€
€
€
€

2023
384.911
163.689
-130.154
418.446

2020
400.000
163.689
-91.538
472.151

€
€
€
€

Beginstand
Dotatie
Onttrekking
Eindstand

€
€
€
€

2024
418.446
163.689
-39.788
542.347

€
€
€
€

2025
542.347
163.689
-618.915
87.121

€
€
€
€

2026
87.121
163.689
-84.675
166.135

€
€
€
€

2021
472.151
163.689
-327.599
308.241

€
€
€
€

2027
166.135
163.689
-84.675
245.148

€
€
€
€

2022
308.241
163.689
-87.018
384.911

€
€
€
€

2028
245.148
163.689
-87.851
320.986

€
€
€
€

2029
320.986
163.689
-84.675
400.000

Gemiddeld zal dus € 163.689,- per jaar gebruikt worden voor het civieltechnisch groot
onderhoud. Dit bedrag is inclusief VAT.
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12.4. Investeringen
Vervangingen zijn opgenomen in met meerjaren investeringsprogramma, zie
onderstaande tabel. Deze kosten zijn inclusief VAT.
De civiele kunstwerken die voor 2018 in de planning stonden zijn meegenomen in 2020.
Investeringen
KUNSTWERKEN
€
€
€

Beschikbaar
Benodigd
Verschil

€
€
€

2023
€
983.322 €
-983.322 €

2024
€
208.831 €
-208.831 €

2025
€
473.760 €
-473.760 €

2026
€
222.990 €
-222.990 €
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2020
2.500.000 €
1.341.975 €
1.158.025 €
2027
€
219.188 €
-219.188 €

2021
900.000 €
485.397 €
414.603 €
2028
€
225.709 €
-225.709 €

2022
1.434.704
-1.434.704
2029
435.000
-435.000
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13. PLANNING WERKZAAMHEDEN JAARSCHIJVEN 2020-2024
13.1. Inleiding
De onderhoudsprogramma’s kunnen worden ingedeeld in twee categorieën: civieltechnisch
onderhoud en mechanisch, elektrisch, hydraulisch onderhoud.
13.2. Civieltechnisch onderhoud
De kosten zoals deze zijn opgenomen in de exploitatie voor klein- en groot onderhoud zijn
gebaseerd op de resultaten uit de inspecties. Op dit moment zijn de maatregelen grofweg
ingedeeld naar planjaar op basis van de bouwdeelscore waar de maatregel betrekking op
heeft.
Een gedetailleerde planning wordt gemaakt op basis van een maatregeltoets. Dit heeft
echter zeer weinig invloed op de totale kosten zoals deze nu zijn opgenomen. Feit blijft dat
de maatregelen zoals deze nu zijn opgenomen binnen de planperiode moet worden
uitgevoerd. De maatregeltoets is bedoeld om binnen de planperiode te schuiven met
maatregelen om werkzaamheden te kunnen bundelen en prioriteiten bij te stellen.
Bij de maatregeltoets wordt voor de komende jaren tevens afstemming gezocht met de
andere domeinen om integraal werk mogelijk te maken.
13.3. Mechanisch, elektrisch, hydraulisch onderhoud
De provincie Zuid-Holland heeft de maatregelen die nodig zijn aan de mechanische,
elektrische en hydraulische installaties van de Leiderdorpsebrug en de Rhijnvreugdbrug
geïnventariseerd en ingepland. De maatregelen voor de Leiderdorpsebrug worden
uitgevoerd in 2020 en de maatregelen voor de Rhijnvreugdbrug worden uitgevoerd in
2023.
13.4. Planning per jaarschijf
Op de kaart gevoegd in bijlage 7 is een indicatieve planning naar jaarschijf te zien van de
objecten waar onderhoud aan uitgevoerd moet worden. Zoals onder par. 13.2. staat
beschreven dient jaarlijks een maatregeltoets te worden toegepast voor het bepalen van
de definitieve jaarplanning voor het onderhoud van de civiele kunstwerken. Bij het
toepassen van de maatregeltoets en het vaststellen van de planning wordt het (groot)
onderhoud geclusterd naar onderhoudssoort en vindt afstemming met het onderhoud van
de overige domeinen plaats.

Figuur 7 Brug KS002
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14. MEERJAARCOMPLEX
14.1. Inleiding
Ook na de planperiode waarover dit beheerplan gaat zullen de civiele kunstwerken in
goede staat van beheer onderhouden moeten worden. Dit hoofdstuk geeft een beknopte
doorkijk naar wat er in de toekomst verwacht kan worden.
14.2. Kapitaal dat domein Civiele Kunstwerken vertegenwoordigd
Op basis van de vervangingswaarde van de objecten kan worden gesteld dat het areaal
civiele kunstwerken een kapitaal vertegenwoordigd van ca. € 38 miljoen.
14.3. Doorkijk richting toekomst
Als vuistregel voor de theoretische jaarlijkse onderhoudskosten per jaar kan worden
uitgegaan van 0,2% van de vervangingswaarde.
Op basis van een eerste globale berekening zijn de investeringsbedragen voor de
komende 60 jaren bepaald op basis van de theoretische restlevensduur van de objecten.
Deze berekening geeft een beeld wat er in de toekomst geïnvesteerd moet worden om de
bruggen in Leiderdorp te behouden of te kunnen vervangen.
Op basis van leeftijd en verwachte restlevensduur zouden in de planperiode 2020 – 2029
ca. 43 objecten vervangen moeten worden voor een bedrag van ca. € 6,5 miljoen.
Kijkend naar de restlevensduur en de inspectieresultaten zijn er 33 objecten geselecteerd
die vervangen moeten worden.
Hieruit kan worden geconcludeerd dat de staat van onderhoud van de objecten goed te
noemen is en dat het periodiek onderhoud zijn vruchten reeds afwerpt. Intensivering van
dit periodiek onderhoud draagt er dan ook aan bij dat de hoge investeringen, volgens
bovenstaande rekenwijze, niet (altijd) noodzakelijk zijn.
14.4. Overdragen bruggen
In 2020 dient onderzocht te worden of het eigendom en het groot onderhoud van de
Leiderdorpse brug overgedragen kan worden naar de Provincie Zuid Holland.
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Bijlage 1: Wet- en Regelgeving m.b.t. Civiele Kunstwerken
Het gemeentebestuur draagt als eigenaar en beheerder van haar voorzieningen,
waaronder de civiele kunstwerken, de bestuurlijke en civielrechtelijke verantwoordelijkheid
voor de staat waarin de openbare voorzieningen zich bevinden. Voldoet het
gemeentebestuur niet aan de daaruit voortvloeiende zorg voor de instandhouding van de
voorzieningen, dan kan het op grond van het Burgerlijk Wetboek voor de daaruit
voortvloeiende schade verantwoordelijk worden gesteld.
Het is van wezenlijk belang dat degene die binnen de gemeente voor het operationele
beheer van de openbare voorzieningen verantwoordelijk is, zich bij het nemen van
beslissingen omtrent de in dat kader uit te voeren werkzaamheden van de mogelijke
civielrechtelijke consequenties van zijn beslissingen bewust is. Bij de besluitvorming over
de beheer inspanningen vormt de kwaliteit van de voorzieningen de belangrijkste
invloedsfactor.
Wegenwet
De wegenwet regelt de openbaarheid van een weg, het eigendom en de bestemming van
een weg en de onderhoudsplicht t.a.v. een weg en de daarin aanwezige civiele
kunstwerken en daarmee ook de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van slecht
onderhoud.
Wegenverkeerswet
De krachtens deze wet vastgestelde regels kunnen strekken tot:
a) het verzekeren van de veiligheid op de weg;
b) het beschermen van weggebruikers en passagiers;
c) het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;
d) het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;
e) het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of
schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;
f) het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het
karakter of van de functie van objecten of gebieden;
g) het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik.
Het betreft hierbij voornamelijk technisch beheer. De Wegenverkeerswet verwacht dat de
wegbeheerder streeft naar maatregelen die de veiligheid van de weggebruiker en de
functionaliteit van de wegen waarborgen. De wet doet een beroep op de publiekrechtelijke
zorg van de wegbeheerder voor de veiligheid van de weggebruiker, maar schrijft geen
maatregelen voor. Het gaat hierbij dus met name om functioneel beheer.
Met de inwerkingtreding van het Nieuw Burgerlijk Wetboek is ten opzichte van het oude
Burgerlijk Wetboek de bewijslast omgedraaid. De beheerder kan nu aansprakelijk gesteld
worden voor de schade die iemand lijdt als gevolg van gebreken aan de weg. Dit betekent
dat een preventief onderhoudsbeleid, een goede klachtenregistratie, regelmatige
inspecties volgens de landelijk geaccepteerde methode en een goed werkend
beheersysteem onontbeerlijk zijn.
Consequenties
De Wegenwet en wegenverkeerswet resulteren in de verplichting de wegen, en daarmee
samenhangede civiele kunstwerken in een goede staat van onderhoud te brengen en te
houden.
De wegen en civiele kunstwerken moeten voldoen aan minimale (veiligheid) eisen, bijv. de
draagkracht van een brug of de verlichting in een tunnel. Het structureel vastleggen van
de regelmatig uit te voeren inspecties met het daarmee borgen van de kwaliteit van de
civiele kunstwerken in een gedegen beheersysteem verminderd risico –en
schuldaansprakelijkheid. Hieraan voldoen heeft consequenties voor het budget dagelijks
onderhoud.
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Burgerlijk Wetboek
Risicoaansprakelijkheid
Artikel 6:174 BW regelt de risicoaansprakelijkheid van de wegbeheerder indien de schade
het gevolg is van een gebrek aan de openbare weg. Dit houdt in dat de wegbeheerder
aansprakelijk is voor schade als gevolg van een gebrek, ook al was hij niet op de hoogte
van het gebrek. Wel is van toepassing de zogenoemde “tenzij clausule”. De tenzij clausule
houdt onder meer in dat de wegbeheerder niet aansprakelijk is, als een zeer korte periode
ligt tussen het ontstaan van het gebrek en het ontstaan van de schade. Een beroep op
deze clausule dient goed te worden onderbouwd.
Schuldaansprakelijkheid
Indien de schade niet het gevolg is van een gebrek aan de weg zelf, maar van de
aanwezigheid van losse voorwerpen of substanties op de weg ( die geen deel uitmaken
van de weg) kan als praktische vuistregel gesteld worden dat artikel 6:174 BW niet van
toepassing is. In dergelijke gevallen dient de aansprakelijkheid te worden beoordeeld op
grond van artikel 6:162 BW te weten:
1) Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden
toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te
vergoeden.
2) Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen
of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven
recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de
aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.
3) Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij te
wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het
verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
Het toerekenbaar tekortschieten van de wegbeheerder in zijn zorgplicht om de onder zijn
beheer vallende wegen naar behoren te onderhouden is een noodzakelijke voorwaarde
voor aansprakelijkheid. Dit moet door de gedupeerde worden aangetoond.
De beheerder kan de kans op claims verkleinen door middel van een goed functionerend
onderhouds-, meldingen- en inspectieproces en de nadelige gevolgen van claims
verminderen door middel van een goed functionerend claimbehandelingsproces.
Monumentenwet 1988
De wettelijke bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten is geregeld in de
Monumentenwet 1988. In 1961 legde de Monumentenwet de regels vast voor eigenaren
van een rijksmonument; in 1988 werd de eerste monumentenwet vervangen door de
Monumentenwet 1988. Gemeenten kregen toen meer verantwoordelijkheid voor
monumentenzorg. Ook kregen zij de taak om eigenaren en beheerders van monumenten
te informeren en te begeleiden bij de bescherming van hun monument(en). De
Monumentenwet 1988 heeft niet alleen betrekking op gebouwen en objecten, maar ook op
stads- en dorpsgezichten en archeologische monumenten.
Consequenties
Groot onderhoud aan monumentale civiele kunstwerken vergt meer tijd en kosten.
Waterstaatswetgeving
Waterstaatswetgeving bestaat na 22 december 2009 nog uit twee wetten. De
Waterschapswet en de waterwet. De Waterschapswet regelt de taken en
verantwoordelijkheden van het waterschap.
In deze wetgeving is o.a. geregeld dat waterschappen een keur en leggers moeten
vaststellen met daarin onderhoudscriteria en onderhoudsplichtigen. In de waterwet zijn
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alle andere wetten rond het opgenomen water opgenomen. De eisen rond waterkeringen
zijn op genomen in de waterwet.
Waterwet
De veiligheid tegen overstromingen is geregeld in de Waterwet. Het Hoogheemraadschap
is het bevoegd gezag voor de boezemkaden en polderkaden. In de
herpolderingsovereenkomst met het Hoogheemraadschap is geregeld dat het waterschap
verantwoordelijk is voor de hoogte en stabiliteit van de met gras begroeide kaden. In de
vergunning, die ambtshalve is verleend voor wegen en paden op de kaden, is geregeld dat
de wegbeheerder verantwoordelijk is voor het op hoogte houden van de wegen en paden.
Binnen de gemeente Leiderdorp is een groot aantal civiele kunstwerken gelegen naast of
onderdeel van waterkeringen. De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud maar
heeft voor de werkzaamheden formeel toestemming nodig van het Hoogheemraadschap
van Rijnland. Uitvoering van de werkzaamheden moet afgestemd worden met werken van
Rijnland en kan betekenen dat de voorgenomen werkzaamheden aan civiele kunstwerken
versneld of vertraagd moet worden.
Keur van het Waterschap
De keur dient door het Waterschap te worden opgesteld en te worden vastgesteld. In de
Keur van het Hoogheemraadschap is het onderhoudsregime voor waterkerende objecten
vastgesteld. De gemeente dient zich aan de regels te houden, of hiervoor ontheffingen via
een vergunning aan te vragen.
Consequenties
Aanleg of reconstructie van civiele kunstwerken die een raakvlak hebben met
(oppervlakte)water en kades moeten worden getoetst door het Hoogheemraadschap van
Rijnland. Dit kost tijd.
Duurzaam Inkopen
De Rijksoverheid heeft zichzelf de ambitie gesteld om in 2010 bij 100% van haar inkopen
duurzaamheid mee te nemen. Provincies en waterschappen willen in 2010 50% van haar
diensten en leveranties duurzaam inkopen en voor gemeenten geldt een ambitie van 75%.
Alle partijen streven na om in 2015 al hun inkopen duurzaam te laten geschieden.
Het Agentschap NL (vroegere Senter Novem) heeft voor 45 productgroepen minimum
criteria opgesteld voor inkopen door overheidsinstanties. Deze criteria kunnen worden
beschouwd als een programma van eisen waaraan inkopen moeten voldoen zodat ze al
duurzaam kunnen worden beschouwd. Ca. 15 van deze productgroepen hebben betrekking
op de grond- weg- en waterbouwsector (GWW sector). Eén van deze productgroepen is
Civieltechnische Kunstwerken.
In de toekomst zullen deze eisen meer en meer verwerkt en gehanteerd worden binnen de
Gemeente Leiderdorp. In samenwerking met het CROW heeft het Agentschap NL de eisen
verwerkt in (moeder) besteksposten die opdrachtgevers kunnen verwerken in hun
bestekken. Deze besteksposten liggen op het moment van schrijven ter inzage, en zullen
eind 2010 verwerkt en toepasbaar worden voor de Gemeente Leiderdorp.
De duurzaamheidseisen worden op dit moment door de Gemeente Leiderdorp voor een
zeer groot gedeelte al opgevolgd. Toepassen van de eisen zal naar alle waarschijnlijkheid
geen extra gevolgen hebben voor kosten of uitvoeringsduur. Wel moet de Gemeente
Leiderdorp er bedacht op zijn deze eisen toe te passen en voor 2015 voor 100% te
voldoen aan het duurzaam inkopen.
Consequenties
Binnen de gemeente Leiderdorp wordt bij GWW werken allen nog maar FSC gecertificeerd
hout toegepast. Dit brengt over het algemeen een kostenverhoging voor onderhoud en
aanleg met zich mee.
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Overige richtlijnen en wettelijke kaders
Naast bovengenoemde regelgeving moet de gemeente voor het beheren van het areaal
aan civiele kunstwerken voldoen / rekening houden met de volgende richtlijnen en
wettelijke kaders, deze zijn veelal gericht op de uitvoering van de beheertaak:
-

Bouwbesluit;
Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO);

-

De Wabo heeft betrekking op bouwen, ruimte en milieu. Het centrale instrument in
de Wabo, de omgevingsvergunning, omvat – samengevat – de volgende
vergunningen en toestemmingen:
o Bouwvergunning,
o Gebruiksvergunning,
o Milieuvergunning,
o Ontheffingen bestemmingsplan en aanlegvergunning Wet ruimtelijke
ordening,
o Monumentenvergunning,
o Diverse gemeentelijke en provinciale vergunningen, zoals de reclame-,
inrit-, sloop-, aanleg- en de kapvergunning,
Ontheffing ingevolge de Flora- en faunawet.
Scheepvaartverkeerswet;
Binnenvaartwet;
Binnenvaartpolitiereglement (BPR);
Arbeidsomstandighedenwet (ARBO);
Algemene Plaatselijke Verordening (APV);

-

Vigerende ontwerprichtlijnen: waar onder constructieve veiligheid (Eurocodes) en
aanvullende eisen vanuit de gemeentelijke dienst.

Voor beweegbare bruggen gelden tevens de volgende richtlijnen:
- Productrichtlijnen / EG-richtlijn (o.a. Machinerichtlijn);
o Vuistregel t.b.v. definiëren grenzen van de machinerichtlijn: van
bedienlessenaar t/m beweegbare delen van de machine of daaraan
gerelateerd (zoals seinen).
- Sociale richtlijnen (o.a. Arbeidsmiddelenrichtlijn).
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Bijlage 2: Beeldkwaliteit conform CROW-systematiek
Zoals in dit beheerplan beschreven is het niveau van onderhoud van de objecten uit het
beheerareaal “Civiele kunstwerken” gebaseerd op de systematiek van beeldkwaliteit uit de
“Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte”, publicatie 323 van CROW.
Deze publicatie geeft landelijke standaardnormen voor het beheer en onderhoud van de
openbare ruimte. De normen bestaan uit meetbare criteria met voorzien van
omschrijvingen en voorbeeld-foto’s. De vijf kwaliteitsniveaus variëren van zeer goed (A+)
tot slecht (D).
Kwaliteitsniveau
A+
A
B
C

Omschrijving
Zeer goed
Goed
Voldoende
Matig

Indicatie kwaliteit
Nagenoeg ongeschonden
Mooi en comfortabel
Functioneel
Onrustig beeld, discomfort of enige
vorm van hinder
D
Slecht
Kapitaalvernietiging, uitlokking van
vernieling, functieverlies, juridische
aansprakelijkstelling of sociale
onveiligheid
Tabel B2.1 – Omschrijving en indicatie kwaliteitsniveaus
Binnen dit beheerplan is kwaliteitsniveau A van toepassing voor monumenten (zowel
gemeentelijk als rijksmonumenten). Voor de overige objecten wordt niveau B
aangehouden. Verdere differentiatie is uiteraard mogelijk maar niet doorgevoerd in dit
beheerplan.

Noot: Niveau C is bedoeld om aan te geven dat niveau B niet is gehaald. Niveau A+ is de kwaliteit
bij de oplevering van een object (nieuwbouw).

20180018-R-1 BHP_civiele_kunstwerken d6_ 2018-01-21.docx

21 januari 2019

Gemeente Leiderdorp, RT Informatisering / RT Samen Infra

Beeldkwaliteitsniveaus
Sturen op beeldkwaliteit heeft als doel - de gemeente (management en bestuur) in staat
te stellen - te sturen op resultaten in plaats van op budgetten en “standaard frequenties”.
Het biedt kansen - zowel (uitvoerings)technisch als financieel – ten aanzien van de wijze
waarop resultaten bereikt kunnen worden. Als gevolg hiervan ontstaat ruimte om integraal
te werken, te innoveren en efficiency te bereiken. Daarnaast maken de voorbeeldfoto’s uit
de beeldmaatlatten het mogelijk een indruk te geven van het “beeld” dat behoort bij een
bepaald kwaliteitsniveau.
Noot: Binnen de kwaliteitscatalogus zijn veel beeldmeetlatten voorhanden, echter op het gebied
van civiele kunstwerken zijn er slechts 2 beschikbaar. Om de beeldkwaliteit van een kunstwerk
volledig in beeld te brengen dienen ook de beeldmaatlatten van de “losse componenten”, zoals
verharding en reiniging, te worden gebruikt.

Figuur B2.2 – Beeldmaatlatten kunstenwerken, bron: “Kwaliteitscatalogus Openbare
Ruimte, publicatie 323 CROW
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Bijlage 3: Evaluatie beheerplan Civiele Kunstwerken [n.v.t.]
Het oude beheerplan van de gemeente Leiderdorp is niet geëvalueerd. Bijlage 3 is daarom
niet van toepassing.
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Bijlage 4: Inspecties en onderzoek
Om inzicht te krijgen in de staat – en het verouderingsproces - van de civiele kunstwerken
worden inspecties uitgevoerd.
Doelstelling inspectie, onderzoek en (onderhoud):
“Minimalisering van de kosten op langere termijn met behoud van functie van de
voorziening”.
Inspecties - bouwkundig / civieltechnisch - i.r.t. oppervlaktewater
Bij de objecten binnen dit areaal is er – in relatie tot het oppervlaktewater - op
bouwkundig/civieltechnisch vlak - sprake van drie zone’s. Deze hebben specifieke
aandachtpunten waarop gelet dient te worden tijdens een inspectie:
-

Constructief gedeelte (bovenwater);
Dit is het gedeelte van de constructie boven de hoogwaterlijn. Aandachtspunten
zijn:
o Horizontale vervorming,
o Verticale vervorming,
o Scheurvorming,
o Verkleuringen,
o Houtachtige gewassen en grassen,
o Aftekening en verzakkingen maaiveld,
o Belastingen,
o Aanwezigheid van bomen;

-

Getijzone (deels zichtbaar);
Dit is het gedeelte van de constructie tussen hoogwater en laagwater
(splashzone). Deze zone heeft het meest te lijden van de klimatologische
invloeden, golfslag en stroming. Aandachtspunten zijn:
o Uitspoeling voegen,
o Ontbreken van stenen,
o Insnoering en (put)corrosie.

-

Onderwater gedeelte;
Het gedeelte van de constructie dat (vrijwel altijd) onder water is.

Algemeen
De onderstaande items vormen een vast onderdeel bij inspecties:
Criteria; veilig, heel, schoon;
Aansluitingen op andersoortige constructies;
Omgevingsfactoren zoals aftekeningen in de bestrating of verzakkingen;
Ongewone belastingen zoals zware voertuigen;
Wijzigingen in de omgeving zoals bebouwing, bomen of inrichting van de
infrastructuur.
Noot: In periodes van extreem laag water kunnen aanvullende inspecties plaatsvinden omdat dan
de (funderings)-constructies beter zichtbaar zijn.
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Inspecties – bouwkundig / civieltechnisch
De typen bouwkundige en civieltechnische inspecties zijn vergelijkbaar. In principe worden
vier typen inspectie uitgevoerd:
1) Nul-inspectie: Bij overdracht van nieuwbouw aan de beheerder en bij afronden van
groot onderhoud wordt een 0-inspectie uitgevoerd. Hierbij wordt het
kwaliteitsniveau van een nieuw object vastgelegd.
2) Visuele inspectie: 1 á 2 x per jaar worden de objecten visueel geïnspecteerd.
Eventuele gebreken worden genoteerd en waar nodig wordt opdracht tot herstel
gegeven.
3) Globale inspecties: Om de 1 tot 3 jaar vindt deze inspectie plaats. De inspectie is
gericht op het opsporen van gebreken die direct of op korte termijn een goed en
veilig functioneren van het object kunnen belemmeren.
4) Technische inspecties: Om de 5 jaar vindt deze (instandhouding)inspectie plaats.
De inspectie wordt in principe uitgevoerd door een extern (expertise)bureau.
Tijdens deze inspectie wordt onder andere gekeken naar de veiligheidsaspecten en
uit te voeren herstelwerkzaamheden (voorzien van een kostenraming).
Rapportage schadebeelden
Per geconstateerd schadetype dient het volgende te worden aangegeven:
Omschrijving van de schade;
Mogelijke oorzaak van de schade;
Ernst van de schade;
Omvang van de schade;
Foto’s en/of tekeningen toevoegen.
Inspecties –mechanisch / hydraulisch /elektrisch
Het bewegingswerk, zowel mechanisch, hydraulisch als elektrisch, dient – periodiek - te
worden geïnspecteerd. Het inspecteren hiervan is werk voor specialisten. Deze
werkzaamheden worden uitbesteed aan derden.
Inspectie en preventief onderhoud verlengen de levensduur aanzienlijk. Zorgvuldig
uitgevoerd onderhoud zorgt ervoor dat de systemen functioneren en verminderd onder
andere slijtage. Keuringen, inspecties, smeer- en onderhoudsbeurten op vastgestelde
momenten zorgen ervoor dat het bewegingswerk in conditie blijft.
De inspectie van elektrische, hydraulische en/of mechanische installaties omvat onder
andere:
Het controleren op functioneren en veiligheid van elektrische, hydraulische en
mechanische onderdelen;
Het meten van elektrische weerstanden;
Het controleren van thermische beveiligingen;
Het controleren van slijtage aan bewegende delen;
Het controleren van vervuiling van olie in tandwielkasten.
Inspectie infrastructuur
Aansluitende infrastructuur
Bruggen sluiten altijd aan op wegen/paden. De aansluiting van deze wegen/paden op de
landhoofden van het kunstwerk wordt meegenomen bij de alle bouwkundige /
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civieltechnische inspecties van een kunstwerk. De kwaliteit van de aansluiting is mede
bepalend voor de gebruikskwaliteit van het object als geheel.
Afhankelijk van de oorzaak van de geconstateerde gebreken worden deze verholpen
vanuit de discipline wegen of civiele kunstwerken.
Weginspectie (op het object)
Om de 2 jaar worden alle wegen geïnspecteerd. De kwaliteit van de verharding op de
objecten wordt in deze inspectie meegenomen.
Verkeersborden en belijning (op / ten behoeve van object)
Regelmatige inspecties zorgen ervoor dat de kwaliteit van de borden en belijning op / ten
behoeve van de objecten op het juiste niveau blijft.
Openbare verlichting (op / ten behoeve van object)
Openbare verlichting verhoogt de verkeersveiligheid en het gevoel van veiligheid. Tijdens
regelmatige inspecties wordt de kwaliteit van de openbare verlichting op / ten behoeve
van de objecten gecontroleerd.
Overzicht periodieke inspecties
De inspecties worden opgedeeld in bouwkundige / civieltechnische inspecties en inspecties
van de beweegbare delen (mechanisch, elektrisch en hydraulisch).
Inspectieregimes kunnen – op objectniveau - verschillen van de genoemde intervallen in
de onderstaande tabel. Deze waardes horen bij een “gemiddeld” object die in een
constructief goede staat verkeert. De intensiteit van het regime is ondermeer afhankelijk
van de leeftijd van de constructie, de technische kwaliteit, het type constructie en de
gevolgen bij falen van de constructie.
Periodieke inspecties/ onderzoeken

Interval (in jaren)

BOUWKUNDIG / CIVIELTECHNISCH
(1.) Nul-inspectie

Bij oplevering

(2.) Visuele inspectie constructie
(3.) Globale inspectie

0,5 - 1
1–3

Technische inspectie (conditiemeting, conform NEN 2767-4)
Deformatiemetingen constructie

5
3

Toets Constructieve Veiligheid
Duikinspecties:

10

Stalen damwanden
Houten funderingen
Betonnen funderingen
MECHANISCH, HYDRAULISCH EN ELEKTRISCH

10
10
20

Technische inspectie beweegbare brug
Balansconstructie

5
1

Mechanische, elektrische en hydraulische delen
Inspectie NEN 3140

1
5

Tabel B4.1: Overzicht periodieke inspecties/onderzoeken
Gedurende de planperiode van het beheerplan Civiele Kunstwerken wordt het
inspectieproces nader uitgewerkt. Daarnaast wordt een protocol opgesteld ten aanzien van
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het uitvoeren van deformatiemetingen en de eisen die aan de diverse inspectie- /
onderzoeksrapportages worden gesteld.
Nader onderzoek
Indien aan een kunstwerk tijdens een inspectie gebreken worden geconstateerd, kan een
nader onderzoek worden voorgeschreven. Voorbeelden hiervan zijn:
-

-

Vermoeden van ASR (alkali-silica-reactie). Om vast te stellen of het ASR betreft
worden betonkernen geboord waaraan in een laboratorium onderzoek wordt
uitgevoerd.
Aanvullend laboratoriumonderzoek:
o Conservering; beoordeling type en aantal lagen,
o Staal; treksterkte,
o Betonkern; druksterkte, vochtgehalte, chloride- en cementgehalte.
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Bijlage 5: Kaarten, Kwaliteitsniveau (van rood naar groen)
(losse bijlage)
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Legenda
Categorie
Vaste brug
Beweegbare brug
Duiker
Kade
Steiger
Tunnel
Viaduct
Gemiddelde objectscore
<= 1,0
> 1,0 - 2,0
> 2,0 - 3,0
> 3,0

±

Geen objectscore
Gemeentegrens

1

-

-

-

-
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Bijlage 6: Uitvoeringsprogramma 2020-2024
(losse bijlage)
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Concept

Bijlage 6: Uitvoeringsprogramma 2020-2024
Kunstwerk_ID
045
048
051
052
054
151
150
015
125
134
135
158
176
193
116
165
202
026
028
109
064
120
030
136
206
164
169
006
008
022
046
049
050
057
058
060
063
099
140
162
106
107
113
197
198
200
077
195
205
009
119
029
023
020
025
059
082
087
095
108
130
010
076
138

Naam

Gebruik

Woonplaats

Brugwachtbrug
lokale weg
Leiderdorp
Brugwachtbrug
lokale weg
Leiderdorp
Brugwachtbrug
lokale weg
Leiderdorp
Brugwachtbrug
lokale weg
Leiderdorp
Brugwachtbrug
lokale weg
Leiderdorp
Zijlstroombrug 04
voetpad
Leiderdorp
Zijlstroombrug 03
voetpad
Leiderdorp
Korenmolenbrug 01
voetpad
Leiderdorp
Hendrik Andriessenstraatbrug
fietspad
Leiderdorp
Achthovenerwegbrug 04 fietspad
Leiderdorp
Achthovenerwegbrug 06 fietspad
Leiderdorp
Brug Jachthaven
voetpad
Leiderdorp
Brug Boterhuispolder 2
fietspad
Leiderdorp
Jaagpadbrug 02
fietspad
Leiderdorp
Buitentochtbrug
voetpad
Leiderdorp
Brug Volkstuincomplex
voetpad
Leiderdorp
Brug naar begraafplaats lokale weg
Leiderdorp
Achthovenerbrug
lokale weg
Leiderdorp
Achthovenerwegbrug 01 lokale weg
Leiderdorp
Bloemerdbrug 02
voetpad
Leiderdorp
Brug langs de Oude Rijn lokale weg
Leiderdorp
Buitenhoflaanbrug
fietspad
Leiderdorp
Jaagpadbrug 03
fietspad
Leiderdorp
Achthovenerwegbrug 08 fietspad
Leiderdorp
Tunnel B3
lokale weg
Leiderdorp
Brug buurtvereniging Zijlkwartier
fietspad
Leiderdorp
fietspad
Leiderdorp
Brugwachtbrug 03
fietspad
Leiderdorp
Brugwachtbrug 01
lokale weg
Leiderdorp
Driegatenbrug
lokale weg
Leiderdorp
Brugwachtbrug
lokale weg
Leiderdorp
Brugwachtbrug
lokale weg
Leiderdorp
Brugwachtbrug
lokale weg
Leiderdorp
Brugwachtbrug
lokale weg
Leiderdorp
Brugwachtbrug
lokale weg
Leiderdorp
Brugwachtbrug
lokale weg
Leiderdorp
Brug Gemaal Tollenaersingel
lokale weg
Leiderdorp
Dragontuinbrug
voetpad
Leiderdorp
Doeszijdesteiger 01
voetpad
Leiderdorp
Brug informatiecentrum A4 voetpad
Leiderdorp
Bloemerdbrug 05
voetpad
Leiderdorp
Bloemerdbrug 04
lokale weg
Leiderdorp
Dwarsweteringpadbrug
voetpad
Leiderdorp
Willem C. Brouwerlaanbruglokale
01 weg
Leiderdorp
Willem C. Brouwerlaanbruglokale
02 weg
Leiderdorp
Boomgaardlaanbrug 02
voetpad
Leiderdorp
Park De Houtkampbrug 10 voetpad
(Wim Kanbierbrug)
Leiderdorp
Laantje van Osnabruggebrug
lokale
01 weg
Leiderdorp
Tunnel B1
lokale weg
Leiderdorp
Bruggemanbrug
lokale weg
Leiderdorp
Prinsenhofbrug
voetpad
Leiderdorp
Achthovenerwegbrug 02 lokale weg
Leiderdorp
Splinterlaanbrug
lokale weg
Leiderdorp
Olieslagerbrug 02
fietspad
Leiderdorp
De Meijebrug
lokale weg
Leiderdorp
Brugwachtbrug
lokale weg
Leiderdorp
Park De Houtkampbrug 15 voetpad
Leiderdorp
Park De Houtkampbrug 20 voetpad
Leiderdorp
Vlaskampbrug
fietspad
Leiderdorp
Bloemerdbrug 03
voetpad
Leiderdorp
Van Poelgeestlaanbrug
voetpad
Leiderdorp
Saturnusbrug
fietspad
Leiderdorp
Park De Houtkampbrug 09 voetpad
Leiderdorp
Ruigekadebrug 01
lokale weg
Leiderdorp

Structuurelement
Woongebied
Woongebied
Woongebied
Woongebied
Woongebied
Woongebied
Woongebied
Woongebied
Woongebied
Buitengebied
Buitengebied
Woongebied
Recreatiegebied
Buitengebied
Woongebied
Recreatiegebied
Buitengebied
Woongebied
Buitengebied
Recreatiegebied
Buitengebied
Woongebied
Buitengebied
Buitengebied
Woongebied
Recreatiegebied
Buitengebied
Woongebied
Woongebied
Buitengebied
Woongebied
Woongebied
Woongebied
Woongebied
Woongebied
Woongebied
Woongebied
Woongebied
Woongebied
Buitengebied
Recreatiegebied
Recreatiegebied
Buitengebied
Woongebied
Woongebied
Woongebied
Recreatiegebied
Woongebied
Woongebied
Woongebied
Woongebied
Buitengebied
Woongebied
Buitengebied
Woongebied
Woongebied
Recreatiegebied
Recreatiegebied
Woongebied
Recreatiegebied
Woongebied
Woongebied
Recreatiegebied
Buitengebied

Openbare ruimte
Brugwacht
Brugwacht
Brugwacht
Brugwacht
Brugwacht
Zijlstroom
Zijlstroom
Korenmolen
Hendrik Andriessenstraat
Achthovenerweg
Achthovenerweg

Jaagpad
Buitentocht

Achthovenerweg
Bloemerd
Buitenhoflaan
Jaagpad
Achthovenerweg

Brugwacht
Brugwacht
Brugwacht
Brugwacht
Brugwacht
Brugwacht
Brugwacht
Brugwacht
Tollenaersingel
Dragontuin
Doeszijde
Bloemerd
Bloemerd
Dwarsweteringpad
Willem C. Brouwerlaan
Willem C. Brouwerlaan
Boomgaardlaan
Park De Houtkamp
Laantje van Osnabrugge
Buitenhoflaan
Prinsenhof
Achthovenerweg
Splinterlaan
Olieslager
Ockenrode
Brugwacht
Park De Houtkamp
Park De Houtkamp
Vlaskamp
Bloemerd
Van Poelgeestlaan
Saturnus
Park De Houtkamp
Ruigekade

Categorie
Brug vast
Brug vast
Brug vast
Brug vast
Brug vast
Brug vast
Brug vast
Brug vast
Brug vast
Brug vast
Brug vast
Brug vast
Brug vast
Brug vast
Brug vast
Brug vast
Brug vast
Brug vast
Brug vast
Brug vast
Brug vast
Brug vast
Brug vast
Brug vast
Tunnel
Brug vast
Brug vast
Brug vast
Brug vast
Brug vast
Brug vast
Brug vast
Brug vast
Brug vast
Brug vast
Brug vast
Brug vast
Brug vast
Steiger
Brug vast
Brug vast
Brug vast
Brug vast
Brug vast
Brug vast
Brug vast
Brug vast
Brug vast
Tunnel
Brug vast
Brug vast
Brug vast
Brug vast
Brug vast
Brug vast
Brug vast
Brug vast
Brug vast
Brug vast
Brug vast
Brug vast
Brug vast
Brug vast
Brug vast

Subcategorie
Beton brug
Beton brug
Beton brug
Beton brug
Beton brug
Houten brug
Houten brug
Beton brug
Houten brug
Houten brug
Houten brug
Houten brug
Kunststof brug
Stalen brug
Houten brug
Houten brug
Stalen brug
Beton brug
Beton brug
Stalen brug
Beton brug
Houten brug
Beton brug
Houten brug
Tunnel
Stalen brug
Houten brug
Beton brug
Beton brug
Beton brug
Beton brug
Beton brug
Beton brug
Beton brug
Beton brug
Beton brug
Beton brug
Houten brug
Steiger_vlonder
Houten brug
Stalen brug
Stalen brug
Stalen brug
Stalen brug
Stalen brug
Stalen brug
Houten brug
Stalen brug
Tunnel
Beton brug
Houten brug
Beton brug
Beton brug
Beton brug
Beton brug
Beton brug
Houten brug
Houten brug
Houten brug
Houten brug
Stalen brug
Beton brug
Houten brug
Houten brug

Aanlegjaar

2008
2008

2008
2013
1940

1975

2008

1980

2011
2010
2003
2008
2008
2010
2008
1950

2005

Geschat
Totale lengte
Totale
Objectscore
Bouwjaar
oppervlakte
gemid
2000
14
60
1
2000
14
77
1
2000
14
77
1
2000
14
77
1
2000
14
77
1
2008
7
14
2
2008
7
21
2
1990
6
10
1
2005
10
40
1
1970
9
18
2
1970
3
7
2
2008
14
35
1
2013
8
80
1
1940
4
9
2
1980
7
14
2
1995
6
13
2
1940
6
12
2
1965
23
356
1
1965
3
22
3
2000
14
64
2
1975
3
7
3
2000
67
336
1
1970
3
8
3
1970
9
18
1
2008
291
2
1960
3
6
3
2012
4
7
1
1990
17
92
1
2000
14
60
1
1936
18
247
2
2000
14
77
1
2000
14
77
1
2000
14
77
1
2000
14
77
1
2000
14
77
1
2000
14
60
1
1980
10
20
2
2012
18
46
1
2005
60
2
2011
6
8
1
2010
8
13
1
2000
10
58
1
2003
13
24
2
2008
12
42
1
2008
12
42
2
2010
10
36
1
1990
8
12
1
2008
10
36
1
1950
18
90
1
2000
56
1019
1
1985
6
16
2
1965
3
27
2
1965
3
31
2
1990
30
122
1
1970
4
51
1
2000
14
77
1
1980
4
8
1
1980
13
38
1
1985
11
44
1
2000
6
7
2
2014
14
28
1
1980
17
47
1
2000
8
16
1
2000
11
30
1

Onderhoudskosten
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

644,16
644,16
644,16
644,16
644,16
5.227,70
4.758,00
558,15
657,15
18.254,25
714,68
1.670,06
476,93
3.186,64
10.592,21
6.239,64
24.265,80
4.602,57
2.860,14
9.801,48
8.594,47
25.268,20
5.433,39
12.305,53
1.331,26
9.864,01
554,86
10.749,42
257,66
22.803,17
257,66
257,66
257,66
257,66
257,66
257,66
8.078,47
327,94
2.634,73
805,20
964,29
206,18
3.235,44
1.434,72
3.367,20
1.932,48
1.301,74
2.465,62
5.921,88
11.103,04
3.755,70
11.324,04
17.287,40
4.320,02
2.392,27
257,66
1.342,00
5.188,66
6.065,84
14.591,20
1.161,44
1.459,36
549,00
3.516,04

Jaar onderhoud
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
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004
061
094
115
080
126
196
105
012
018
047
053
055
069
079
081
118
199
207
034
005
142
143
163

Persant Snoepwegbrug
lokale weg
Brugwachtbrug
lokale weg
Park De Houtkampbrug 28 voetpad
Cees Noteboombrug
voetpad
Park De Houtkampbrug 13 voetpad
Gallaslaanbrug
lokale weg
Laantje van Osnabruggebrug
lokale
02 weg
Waterbieskreekbrug
lokale weg
Windmolenbrug
lokale weg
Olieslagerbrug 01
fietspad
Brugwachtbrug
lokale weg
Brugwachtbrug
lokale weg
Brugwachtbrug
lokale weg
Park De Houtkampbrug 02 voetpad
Park De Houtkampbrug 12 voetpad
Park De Houtkampbrug 14 voetpad
Rietschansbrug
lokale weg
Boomgaardlaanbrug 01
voetpad
Tunnel Persant Snoepweg lokale weg
Windrustbrug 01
lokale weg
Gallaslaanbrug
lokale weg
Zaalbergsteiger 01
lokale weg
Zaalbergsteiger 02
voetpad
Brug Ruige Kade - Doespolderkade
voetpad

Leiderdorp
Leiderdorp
Leiderdorp
Leiderdorp
Leiderdorp
Leiderdorp
Leiderdorp
Leiderdorp
Leiderdorp
Leiderdorp
Leiderdorp
Leiderdorp
Leiderdorp
Leiderdorp
Leiderdorp
Leiderdorp
Leiderdorp
Leiderdorp
Leiderdorp
Leiderdorp
Leiderdorp
Leiderdorp
Leiderdorp
Leiderdorp

Buitengebied
Woongebied
Recreatiegebied
Woongebied
Recreatiegebied
Woongebied
Woongebied
Woongebied
Woongebied
Woongebied
Woongebied
Woongebied
Woongebied
Recreatiegebied
Recreatiegebied
Recreatiegebied
Bedrijventerrein
Woongebied
Buitengebied
Woongebied
Recreatiegebied
Woongebied
Woongebied
Buitengebied

Persant Snoepweg
Brugwacht
Park De Houtkamp
Cees Noteboompad
Park De Houtkamp
Gallaslaan
Laantje van Osnabrugge
Waterbieskreek
Windmolen
Olieslager
Brugwacht
Brugwacht
Brugwacht
Park De Houtkamp
Park De Houtkamp
Park De Houtkamp
Rietschans
Boomgaardlaan
Persant Snoepweg
Windrust
Gallaslaan
De Zaalberg
De Zaalberg

Brug vast
Brug vast
Brug vast
Brug vast
Brug vast
Brug vast
Brug vast
Brug vast
Brug vast
Brug vast
Brug vast
Brug vast
Brug vast
Brug vast
Brug vast
Brug vast
Brug vast
Brug vast
Tunnel
Brug vast
Brug vast
Steiger
Steiger
Brug vast

Beton brug
Beton brug
Houten brug
Stalen brug
Houten brug
Houten brug
Stalen brug
Houten brug
Beton brug
Beton brug
Beton brug
Beton brug
Beton brug
Houten brug
Houten brug
Houten brug
Stalen brug
Stalen brug
Tunnel
Beton brug
Beton brug
Steiger_vlonder
Steiger_vlonder
Stalen brug

Concept

1937

1975
2008

2010
2012

2008
2008
1995

1937
2000
2010
1975
1980
1975
2008
1980
1980
1995
2000
2000
2000
1985
1980
1980
2010
2010
2012
2008
1990
2008
2008
1995

3
14
4
8
10
13
11
13
8
12
14
14
14
7
8
6
13
10
7
56
57
103
11

36
60
8
17
11
51
36
32
13
20
77
77
77
15
12
13
54
35
124
36
749
85
155
37

1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
2
2
1
1
2

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

214,11
305,02
4.714,08
3.379,89
269,90
3.294,00
4.072,65
1.748,02
417,61
491,17
644,16
257,66
257,66
222,04
640,50
435,54
1.220,00
1.932,48
772,99
518,50
570,96
2.757,20
5.099,60
114,68

2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2024
2024
2024
2024
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Bijlage 7: Kaarten per jaarschijf 2020-2024
(losse bijlage)
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Legenda
Kunstwerken - 2019
Categorie

Vaste brug
Gemiddelde objectscore
<= 1,0
> 1,0 - 2,0
> 2,0 - 3,0

±

> 3,0
Gemeentegrens

1

-

-

-

-

Code

Omschrijving

Datum

Getekend

Gecontroleerd

Getekend door

G. Busé
Projectnr.

20180018
Project

Gecontroleerd door
Tek. nr.

T002

J. de Roode
Besteksnr.

-

Schaal

Goedgekeurd

-

1:5.500

Formaat

A0

Blad

1

Documenttype

Tekening

Aantal

1

Taal

NL

Datum uitgifte

17-07-2018

Documentstatus

Concept

Documentnummer

-

Inventarisatie en inspectie kunstwerken

Opdrachtgever

Gemeente Leiderdorp

Onderdeel

Kwaliteit kunstwerken in beheer bij gemeente Leiderdorp, jaar van onderhoud 2019

0

140

280

560

840

DE AQUANOOM
werkt aan water

1.120

M
Documentnaam: 20180018_T002_kunstwerken_onderhoud_2019_20180717.mxd

Chroomstraat 6
2718 RR Zoetermeer
Tel: 088 - 066 6122
Esri Nederland, Communitywww.deaquanoom.nl
Map Contributors

"
)

"
)

Legenda
Kunstwerken - 2020
Categorie

Vaste brug
Tunnel

"
)

Gemiddelde objectscore
<= 1,0
> 1,0 - 2,0
> 2,0 - 3,0

±

> 3,0
Gemeentegrens

1

-

-

-

-

Code

Omschrijving

Datum

Getekend

Gecontroleerd

Getekend door

G. Busé
Projectnr.

20180018
Project

Gecontroleerd door
Tek. nr.

T002

J. de Roode
Besteksnr.

-

Schaal

Goedgekeurd

-

1:5.500

Formaat

A0

Blad

1

Documenttype

Tekening

Aantal

1

Taal

NL

Datum uitgifte

17-07-2018

Documentstatus

Concept

Documentnummer

-

Inventarisatie en inspectie kunstwerken

Opdrachtgever

Gemeente Leiderdorp

Onderdeel

Kwaliteit kunstwerken in beheer bij gemeente Leiderdorp, jaar van onderhoud 2020

0

140

280

560

840

DE AQUANOOM
werkt aan water

1.120

M
Documentnaam: 20180018_T003_kunstwerken_onderhoud_2020_20180717.mxd

Chroomstraat 6
2718 RR Zoetermeer
Tel: 088 - 066 6122
Esri Nederland, Communitywww.deaquanoom.nl
Map Contributors
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)

#
*

Legenda
Kunstwerken - 2021
Categorie

Vaste brug
#
*

Steiger

"
)

Tunnel

Gemiddelde objectscore
<= 1,0
> 1,0 - 2,0
> 2,0 - 3,0

±

> 3,0
Gemeentegrens

1

-

-

-

-

Code

Omschrijving

Datum

Getekend

Gecontroleerd

Getekend door

G. Busé
Projectnr.

20180018
Project

Gecontroleerd door
Tek. nr.

T002

J. de Roode
Besteksnr.

-

Schaal

Goedgekeurd

-

1:5.500

Formaat

A0

Blad

1

Documenttype

Tekening

Aantal

1

Taal

NL

Datum uitgifte

17-07-2018

Documentstatus

Concept

Documentnummer

-

Inventarisatie en inspectie kunstwerken

Opdrachtgever

Gemeente Leiderdorp

Onderdeel

Kwaliteit kunstwerken in beheer bij gemeente Leiderdorp, jaar van onderhoud 2021

0

140

280

560

840

DE AQUANOOM
werkt aan water

1.120

M
Documentnaam: 20180018_T004_kunstwerken_onderhoud_2021_20180717.mxd

Chroomstraat 6
2718 RR Zoetermeer
Tel: 088 - 066 6122
Esri Nederland, Communitywww.deaquanoom.nl
Map Contributors
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#
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"
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#
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#
*

Legenda
Kunstwerken - 2022
Categorie

Vaste brug
#
*

Steiger

"
)

Tunnel

Gemiddelde objectscore
<= 1,0
> 1,0 - 2,0
> 2,0 - 3,0

±

> 3,0
Gemeentegrens

1

-

-

-

-

Code

Omschrijving

Datum

Getekend

Gecontroleerd

Getekend door

G. Busé
Projectnr.

20180018
Project

Gecontroleerd door
Tek. nr.

T002

J. de Roode
Besteksnr.

-

Schaal

Goedgekeurd

-

1:5.500

Formaat

A0

Blad

1

Documenttype

Tekening

Aantal

1

Taal

NL

Datum uitgifte

17-07-2018

Documentstatus

Concept

Documentnummer

-

Inventarisatie en inspectie kunstwerken

Opdrachtgever

Gemeente Leiderdorp

Onderdeel

Kwaliteit kunstwerken in beheer bij gemeente Leiderdorp, jaar van onderhoud 2022

0

140

280

560

840

DE AQUANOOM
werkt aan water

1.120

M
Documentnaam: 20180018_T005_kunstwerken_onderhoud_2022_20180717.mxd

Chroomstraat 6
2718 RR Zoetermeer
Tel: 088 - 066 6122
Esri Nederland, Communitywww.deaquanoom.nl
Map Contributors

#
*

#
*
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*

#
*
#
*

Legenda
Kunstwerken - 2023
Categorie

Vaste brug
#
*

Kade

#
*

Steiger

Gemiddelde objectscore
<= 1,0
> 1,0 - 2,0
> 2,0 - 3,0

±

> 3,0
Gemeentegrens

1

-

-

-

-

Code

Omschrijving

Datum

Getekend

Gecontroleerd

Getekend door

G. Busé
Projectnr.

20180018
Project

Gecontroleerd door
Tek. nr.

T002

J. de Roode
Besteksnr.

-

Schaal

Goedgekeurd

-

1:5.500

Formaat

A0

Blad

1

Documenttype

Tekening

Aantal

1

Taal

NL

Datum uitgifte

17-07-2018

Documentstatus

Concept

Documentnummer

-

Inventarisatie en inspectie kunstwerken

Opdrachtgever

Gemeente Leiderdorp

Onderdeel

Kwaliteit kunstwerken in beheer bij gemeente Leiderdorp, jaar van onderhoud 2023

0

140

280

560

840

DE AQUANOOM
werkt aan water

1.120

M
Documentnaam: 20180018_T006_kunstwerken_onderhoud_2023_20180717.mxd

Chroomstraat 6
2718 RR Zoetermeer
Tel: 088 - 066 6122
Esri Nederland, Communitywww.deaquanoom.nl
Map Contributors
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Bijlage 8: Eenheidsprijzen (vervangingswaarde)
Ten behoeve van het bepalen van de vervangingswaarde van de objecten is gerekend met
onderstaande eenheidsprijzen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat dit “globale” prijzen
zijn op basis van landelijke kentallen en ervaringscijfers over een breed areaal.
Het wordt niet aanbevolen deze getallen 1 op 1 over te nemen op objectniveau.

Eenheidsprijzen / kentallen
Vaste bruggen
Beton
Staal
Kunststof
Metselwerk

€
€
€
€

2.000
1.800
2.500
3.500

m2
m2
m2
m2

Duikerbrug
Duiker (groot)
Duiker (klein)

€
€
€

750 m2
2.250 m1
700 m1

Voetgangersbrug (hout)
Fietsbrug
Autobrug
Brug onder architectuur

€
€
€
€

500
1.250
2.500
3.000

m2
m2
m2
m2

Beweegbare bruggen
Over de val gemeten

€

10.000 m2

Steigers (hout)

€

400 m2

Viaducten / tunnels

€

4.500 m2

Op basis van het materiaal van het object is de volgende vervangingscyclus toegepast
voor de meerjarencomplex-berekening.

Vervangingscyclus
Materiaal
Hout
Staal
Kunststof
Metselwerk / beton

Jaar
30
40
60
60
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Bijlage 9: Relatietabel maatregelen en eenheidsprijzen
(losse bijlage)
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Bijlage 9: Relatietabel maatregelen en eenheidsprijzen
BMG Code

Conditie 2:
er kan sprake zijn van (grootschaliger)
onderhoudsactiviteiten

Conditie 3:
er is sprake van grootschalig onderhoud

Conditie 4:
einde levensduur in zicht, er dient een afweging plaats
te vinden tussen groot onderhoud en vervanging

Conditie 5:
vrijwel einde levensduur, vervanging noodzakelijk

1171060

Geen maatregel nodig.

-

-

Controleren of Damwand nog aan
functie voldoet en beoordelen
restlevensduur.

€

50,00

m Vervangen delen van damwand.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrijgraven damwand
-Trekken gescheurde planken
-Aanbrengen nieuw damplanken
-Aanhelen gordingen etc.
-Aanvullen

€ 950,00

m Vervangen delen van damwand.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrijgraven damwand
-Trekken gescheurde planken
-Aanbrengen nieuw damplanken
-Aanhelen gordingen etc.
-Aanvullen

€

775,00

1292423

Geen maatregel nodig.

-

-

Controleren of keerwand nog aan
functie voldoet en beoordelen
restlevensduur.

€

50,00

m Controleren of keerwand nog aan
functie voldoet en beoordelen
restlevensduur.

€

€

175,00

1292481
129559
629586

Geen maatregel nodig.
Nader inspecteren Keerwand.
Beton repareren met polymerische
mortel.
-Voorrijkosten
-Verwijderen losse delen
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Leveren materiaal

€ 2.000,00
€ 350,00

- Nader inspecteren
st Nader inspecteren Keerwand.
m2 Beton repareren met polymerische
mortel.
-Voorrijkosten
-Verwijderen losse delen
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Leveren materiaal

€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 395,00

st Nader inspecteren
st Nader inspecteren Keerwand.
m2 Herstellen wapeningscorrosie.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrij maken constructie
-Reinigen betonoppervlak
-Verwijderen slechte delen
(persluchthamer met compressor)
-Repareren wapening
-Stellen bekisting
-Reparatiemortel aanbrengen
-Ontkisten
-Aanvullen
-Leveren materiaal

€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 525,00

m Repareren metselwerk.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Verwijderen oude voegen
-Aanbrengen nieuwe voegen
-Leveren materiaal
st Nader inspecteren
st Nader inspecteren Keerwand.
m2 Herstellen wapeningscorrosie.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrij maken constructie
-Reinigen betonoppervlak
-Verwijderen slechte delen
(persluchthamer met compressor)
-Repareren wapening
-Stellen bekisting
-Reparatiemortel aanbrengen
-Ontkisten
-Aanvullen
-Leveren materiaal

629520

Herstellen gedeformeerde delen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-herstellen gedeformeerde delen
-Afwerken constructie

€ 750,00

m Herstellen gedeformeerde delen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-herstellen gedeformeerde delen
-Afwerken constructie

€ 850,00

m vervangen keermuur.
-Oude keermuur verwijderen en
afvoeren
-bekisting nieuwe keermuur
aanbrengen/ weghalen
-wapening nieuwe keermuur
aanbrengen
-betonstorten voor nieuwe
keermuur
-afwerken keermuur
-materialen leveren

€ 2.000,00

m vervangen keermuur.
-Oude keermuur verwijderen en
afvoeren
-bekisting nieuwe keermuur
aanbrengen/ weghalen
-wapening nieuwe keermuur
aanbrengen
-betonstorten voor nieuwe
keermuur
-afwerken keermuur
-materialen leveren

326543

Nader inspecteren
hoofddraagconstructie.
Geen maatregel nodig.

€ 2.000,00

st
-

st Nader inspecteren
hoofddraagconstructie.
m Controleren of keerwand nog aan
functie voldoet en beoordelen
restlevensduur.

€ 2.000,00

-

Nader inspecteren
hoofddraagconstructie.
Controleren of keerwand nog aan
functie voldoet en beoordelen
restlevensduur.

€ 2.000,00

6292423

2471034

Geen maatregel nodig.

-

-

Repareren balk met epoxy.
-Verwijderen rotte delen
-Aanbrengen polymerische epoxy
-Afwerken gerepareerde delen

€ 1.575,00

m Repareren balk met epoxy.
-Verwijderen rotte delen
-Aanbrengen polymerische epoxy
-Afwerken gerepareerde delen

€ 1.775,00

129581
629581
171060

Geen maatregel nodig.
Geen maatregel nodig.
Geen maatregel nodig.

-

-

Nader inspecteren
Nader inspecteren
Scheur(en) repareren met
polymerisch mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Herstellen constructie
-Aanbrengen PCC mortel
-Materiaal

€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 365,00

st Nader inspecteren
st Nader inspecteren
m Vervangen van balk.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen delen van de
constructie
-Vervangen balk
-Aanbrengen delen van constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Leveren nieuwe materialen

€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 1.575,00

st Nader inspecteren
hoofddraagconstructie.
m Repareren metselwerk.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Verwijderen oude voegen
-Aanbrengen nieuwe voegen
-Leveren materiaal
m Herstellen fundering.
-Aanbrengen bouwput
-Verwijderen verrotte delen
-Aanbrengen bekisting tbv nieuwe
betonnen balk
-Aanbrengen wapeninsstaal
-Storten beton
-Verwijderen bouwput
st Nader inspecteren
st Nader inspecteren
m Vervangen van balk.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen delen van de
constructie
-Vervangen balk
-Aanbrengen delen van constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Leveren nieuwe materialen

24754

Beton afbrokkelen repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

m Repareren met PCC mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen PCC mortel
-Materiaal

€

500,00

m Nader onderzoek.

€ 2.000,00

st Nader onderzoek.

€ 2.000,00

€

65,00

m Herstellen oppervlakteschade.
-Verwijderen gecorrodeerde delen
-Repareren beschadigde delen
-Schilderen delen in 3 lagen

€

m Aanbrengen nieuwe beschermlaag
-Verwijderen bestaande laag
-Repareren beschadingen
-Schilderen leuning in 3 lagen

€

€ 650,00

st Ophalen verzakking.
-brugdek en liggers opvijzelen
-Aanbrengen ondersabeling op
steunpunt
-Herstellen/aanhelen verharding

€ 650,00

st Ophalen verzakking.
-brugdek en liggers opvijzelen
-Aanbrengen ondersabeling op
steunpunt
-Herstellen/aanhelen verharding

€

m Herstellen scheur(en)
-Aan- en afvoer materieel
-Vrij maken constructie
-Reinigen betonoppervlak
-Verwijderen slechte delen
(persluchthamer met compressor)
-Repareren wapening
-Stellen bekisting
-Reparatiemortel aanbrengen
-Ontkisten
-Aanvullen
-Leveren materiaal

€ 725,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€

400,00

€

50,00

€

50,00

50,00

m Vervangen delen van damwand.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrijgraven damwand
-Trekken gescheurde planken
-Aanbrengen nieuw damplanken
-Aanhelen gordingen etc.
-Aanvullen

€ 775,00

m

m2 Repareren metselwerk.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Verwijderen oude voegen
-Aanbrengen nieuwe voegen
-Leveren materiaal
€ 2.000,00 st Nader inspecteren
€ 2.000,00 st Nader inspecteren Keerwand.
€ 725,00 m2 Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 175,00

m2

€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 1.150,00

st
st
m2

€ 2.000,00

€ 2.000,00

m

m vervangen keermuur.
-Oude keermuur verwijderen en
afvoeren
-bekisting nieuwe keermuur
aanbrengen/ weghalen
-wapening nieuwe keermuur
aanbrengen
-betonstorten voor nieuwe
keermuur
-afwerken keermuur
-materialen leveren

€ 2.000,00

€ 2.000,00

st

€

st Nader inspecteren
hoofddraagconstructie.
m2 Repareren metselwerk.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Verwijderen oude voegen
-Aanbrengen nieuwe voegen
-Leveren materiaal
€ 3.000,00 m Herstellen fundering.
-Aanbrengen bouwput
-Verwijderen verrotte delen
-Aanbrengen bekisting tbv nieuwe
betonnen balk
-Aanbrengen wapeninsstaal
-Storten beton
-Verwijderen bouwput
€ 2.000,00 st Nader inspecteren
€ 2.000,00 st Nader inspecteren
€ 1.575,00 m Vervangen van balk.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen delen van de
constructie
-Vervangen balk
-Aanbrengen delen van constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Leveren nieuwe materialen

€ 175,00

m2

€ 3.000,00

m

€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 1.575,00

st
st
m

st Nader onderzoek.

€ 2.000,00

st

100,00

m Aanbrengen nieuwe beschermlaag
-Verwijderen bestaande laag
-Repareren beschadingen
-Schilderen leuning in 3 lagen

€ 100,00

m

650,00

st Ophalen verzakking.
-brugdek en liggers opvijzelen
-Aanbrengen ondersabeling op
steunpunt
-Herstellen/aanhelen verharding

€ 650,00

st

€ 2.260,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 2.260,00

m

175,00

18881953 Geen maatregel nodig.

-

-

2431981

Geen maatregel nodig.

-

-

27560

Geen maatregel nodig.

-

-

Scheur(en) repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Herstellen constructie
-Aanbrengen PCC mortel
-Materiaal

€

326581

Geen maatregel nodig.

-

-

Ophalen verzakking.
-brugdek opvijzelen
-Aanbrengen ondersabeling
-Herstellen/aanhelen verharding

€ 650,00

m Ophalen verzakking.
-brugdek opvijzelen
-Aanbrengen ondersabeling
-Herstellen/aanhelen verharding

€ 650,00

m Nader inspecteren

€ 2.000,00

st Nader inspecteren

€ 2.000,00

st

326584

Geen maatregel nodig.

-

-

Repareren voeg.
-Verwijderen oude voegvulling
-Aanbrengen nieuwe voegvulling

€

120,00

m Repareren voeg.
-Verwijderen oude voegvulling
-Aanbrengen nieuwe voegvulling

€ 120,00

m Repareren voeg.
-Verwijderen oude voegvulling
-Aanbrengen nieuwe voegvulling

€

120,00

m Repareren voeg.
-Verwijderen oude voegvulling
-Aanbrengen nieuwe voegvulling

€ 120,00

m

3331910
3601910

Herstellen bevestiging.
Herstellen bevestiging.

€ 200,00
€ 200,00

m Herstellen bevestiging.
m Herstellen bevestiging.

€ 200,00
€ 200,00

m Herstellen bevestiging.
m Vervangen windverband.
- los halen defecte windverband
- nieuwe windverband leveren
- bevestigen nieuw windverband

€ 350,00
€ 600,00

m Herstellen bevestiging.
m Vervangen windverband.
- los halen defecte windverband
- nieuwe windverband leveren
- bevestigen nieuw windverband

€
€

450,00
600,00

m Herstellen bevestiging.
m Vervangen windverband.
- los halen defecte windverband
- nieuwe windverband leveren
- bevestigen nieuw windverband

€ 600,00
€ 600,00

m
m

3701353

Herstellen oppervlak.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen beschadigde delen
-Aanbrengen reparatiedelen
-Afwerken gerepareerde plekken

€ 125,00

m2 Herstellen oppervlak.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen beschadigde delen
-Aanbrengen reparatiedelen
-Afwerken gerepareerde plekken

€ 165,00

m2 Herstellen oppervlak.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen beschadigd oppervlak
-Aanbrengen volledig nieuw
oppervlak
-Afwerken oppervlak

€ 215,00

m2 Herstellen oppervlak.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen beschadigd oppervlak
-Aanbrengen volledig nieuw
oppervlak
-Afwerken oppervlak

€

235,00

m2 Herstellen oppervlak.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen beschadigd oppervlak
-Aanbrengen volledig nieuw
oppervlak
-Afwerken oppervlak

€ 235,00

m2

534553

Herstellen oppervlakteschade
(keer)wand.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating

€

m2 Herstellen oppervlakteschade
(keer)wand.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating

€

m2 Herstellen oppervlakteschade
(keer)wand.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating

€

m2 Herstellen oppervlakteschade
(keer)wand.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating

€

105,00

m2 Herstellen oppervlakteschade
(keer)wand.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating

€ 105,00

m2

50,00

Schilderen.
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen
Ophalen verzakking.
-brugdek en liggers opvijzelen
-Aanbrengen ondersabeling op
steunpunt
-Herstellen/aanhelen verharding

450,00

65,00

75,00

Conditie 6:
einde levensduur, directe vervanging noodzakelijk

65,00

5461353

Geen maatregel nodig.

-

-

Geen maatregel nodig.

6171053

Geen maatregel nodig.

-

-

Controleren of keerwand nog aan
functie voldoet en beoordelen
restlevensduur.

6291060

Geen maatregel nodig.

-

-

Controleren of keerwand nog aan
functie voldoet en beoordelen
restlevensduur.

6292443

Vastzetten losliggende delen.

6431918

Geen maatregel nodig.

6171015

Controleren of keerwand nog aan
functie voldoet en beoordelen
restlevensduur.

6171011
6171315

Herstellen bevestiging.
Geen maatregel nodig.

6101060

€

210,00

m2 Vastzetten losliggende delen.

-

-

€ 150,00

m2 Herstellen oppervlak.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen beschadigd oppervlak
-Aanbrengen volledig nieuw
oppervlak
-Afwerken oppervlak

€

200,00

m2 Herstellen oppervlak.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen beschadigd oppervlak
-Aanbrengen volledig nieuw
oppervlak
-Afwerken oppervlak

€ 235,00

m2

€

50,00

m Herstellen oppervlak.
-Verwijderen slechte delen
-Aanbrengen reparatie delen of
mortel
-Afwerken reparatie delen
-Afvoeren vrijkomende delen

€

m Vervangen keerwand.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrijmaken keerwand
-Verwijderen oude kerwand
-Aanbrengen nieuwe keerwand
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

550,00

m Vervangen keerwand.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrijmaken keerwand
-Verwijderen oude kerwand
-Aanbrengen nieuwe keerwand
-Afvoeren vrijkomende materialen

€ 550,00

m

€

50,00

m Vervangen delen van Keerwand.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrijgraven keerwand
-Trekken gescheurde planken
-Aanbrengen nieuw damplanken
-Aanhelen gordingen etc.
-Aanvullen

€ 550,00

m Vervangen delen van Keerwand.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrijgraven damwand
-Trekken gescheurde planken
-Aanbrengen nieuw damplanken
-Aanhelen gordingen etc.
-Aanvullen

€

775,00

m Vervangen delen van Keerwand.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrijgraven damwand
-Trekken gescheurde planken
-Aanbrengen nieuw damplanken
-Aanhelen gordingen etc.
-Aanvullen

€ 775,00

m

€

210,00

m2 Vastzetten losliggende delen.

€

210,00

m2 vervangen keermuur.
-Oude keermuur verwijderen en
afvoeren
-bekisting nieuwe keermuur
aanbrengen/ weghalen
-wapening nieuwe keermuur
aanbrengen
-betonstorten voor nieuwe
keermuur
-afwerken keermuur
-materialen leveren

€ 2.000,00

m vervangen keermuur.
-Oude keermuur verwijderen en
afvoeren
-bekisting nieuwe keermuur
aanbrengen/ weghalen
-wapening nieuwe keermuur
aanbrengen
-betonstorten voor nieuwe
keermuur
-afwerken keermuur
-materialen leveren

€ 2.000,00

m

€

220,00

m Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

220,00

m Vervangen palen
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude palen
-Aanbrengen nieuwe palen
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
m Vervangen damwand.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrijgraven damwand
-Trekken bestaande damwand
-Aanbrengen nieuw damplanken en
gordingen
-Aanvullen
Afvoeren vrijkomende materialen

€

750,00

€ 750,00

m

€

775,00

m Vervangen palen
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude palen
-Aanbrengen nieuwe palen
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
m Vervangen damwand.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrijgraven damwand
-Trekken bestaande damwand
-Aanbrengen nieuw damplanken en
gordingen
-Aanvullen
Afvoeren vrijkomende materialen

€ 775,00

m

Herstellen oppervlak.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen beschadigd oppervlak
-Aanbrengen volledig nieuw
oppervlak
-Afwerken oppervlak

75,00

-

-

€

50,00

m Vervangen delen van damwand.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrijgraven damwand
-Trekken planken
-Aanbrengen nieuw damplanken
-Aanhelen gordingen etc.
-Aanvullen

€ 450,00

m Vervangen delen van damwand.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrijgraven damwand
-Trekken planken
-Aanbrengen nieuw damplanken
-Aanhelen gordingen etc.
-Aanvullen

€ 550,00

€

50,00
-

st
-

Herstellen bevestiging.
Controleren of keerwand nog aan
functie voldoet en beoordelen
restlevensduur.

€
€

50,00
50,00

st Herstellen bevestiging.
m Vervangen delen van damwand.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrijgraven damwand
-Trekken planken
-Aanbrengen nieuw damplanken
-Aanhelen gordingen etc.
-Aanvullen

€ 50,00
€ 550,00

st Herstellen bevestiging.
m Vervangen damwand.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrijgraven damwand
-Trekken bestaande damwand
-Aanbrengen nieuw damplanken en
gordingen
-Aanvullen
Afvoeren vrijkomende materialen

€
€

50,00
775,00

st Herstellen bevestiging.
m Vervangen damwand.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrijgraven damwand
-Trekken bestaande damwand
-Aanbrengen nieuw damplanken en
gordingen
-Aanvullen
Afvoeren vrijkomende materialen

€ 50,00
€ 775,00

st
m

Geen maatregel nodig.

-

-

Controleren of beschoeiing nog aan
functie voldoet en beoordelen
restlevensduur.

€

50,00

m Vervangen delen van beschoeiing.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrijgraven beschoeiing
-weghalen gescheurde planken
-Aanbrengen nieuw planken
-Aanhelen gordingen etc.
-Aanvullen

€ 250,00

m Vervangen delen van beschoeiing.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrijgraven beschoeiing
-weghalen gescheurde planken
-Aanbrengen nieuw planken
-Aanhelen gordingen etc.
-Aanvullen

€

400,00

m Vervangen delen van beschoeiing.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrijgraven beschoeiing
-weghalen gescheurde planken
-Aanbrengen nieuw planken
-Aanhelen gordingen etc.
-Aanvullen

€ 400,00

m

6101043

Geen maatregel nodig.

-

-

€

50,00

m Beschoeiing vastzetten

€ 100,00

m Beschoeiing vastzetten

€

100,00

m Beschoeiing vastzetten

€ 100,00

m

6101028

Geen maatregel nodig.

-

-

Controleren of beschoeiing nog aan
functie voldoet en beoordelen
restlevensduur.
Controleren of beschoeiing nog aan
functie voldoet en beoordelen
restlevensduur.

€

50,00

m Vervangen delen van beschoeiing.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrijgraven beschoeiing
-weghalen gescheurde planken
-Aanbrengen nieuw planken
-Aanhelen gordingen etc.
-Aanvullen

€ 250,00

m Vervangen delen van beschoeiing.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrijgraven beschoeiing
-weghalen gescheurde planken
-Aanbrengen nieuw planken
-Aanhelen gordingen etc.
-Aanvullen

€

400,00

m Vervangen delen van beschoeiing.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrijgraven beschoeiing
-weghalen gescheurde planken
-Aanbrengen nieuw planken
-Aanhelen gordingen etc.
-Aanvullen

€ 400,00

m

6101034

Geen maatregel nodig.

-

-

Controleren of beschoeiing nog aan
functie voldoet en beoordelen
restlevensduur.

€

50,00

m Vervangen delen van beschoeiing.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrijgraven beschoeiing
-weghalen gescheurde planken
-Aanbrengen nieuw planken
-Aanhelen gordingen etc.
-Aanvullen

€ 250,00

m Vervangen delen van beschoeiing.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrijgraven beschoeiing
-weghalen gescheurde planken
-Aanbrengen nieuw planken
-Aanhelen gordingen etc.
-Aanvullen

€

400,00

m Vervangen delen van beschoeiing.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrijgraven beschoeiing
-weghalen gescheurde planken
-Aanbrengen nieuw planken
-Aanhelen gordingen etc.
-Aanvullen

€ 400,00

m

3701918

Corrosie verwijderen en herstellen
oppervlaktebescherming.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken (staalborstel)
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 145,00

m Corrosie verwijderen en herstellen
profiel.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken (slijptol)
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 475,00

m Vervangen buis.
-vrij graven buis
-buis verwijderen en afvoeren
-nieuwe buis plaatsen
-aanvullen en aanbrengen wegdek.

€ 1.000,00

m Vervangen buis.
-vrij graven buis
-buis verwijderen en afvoeren
-nieuwe buis plaatsen
-aanvullen en aanbrengen wegdek.

€ 1.000,00

st Vervangen buis.
-vrij graven buis
-buis verwijderen en afvoeren
-nieuwe buis plaatsen
-aanvullen en aanbrengen wegdek.

€ 1.000,00

st

371043

Nader inspecteren
hoofddraagconstructie.
Geen maatregel nodig.

€ 2.000,00

st

€ 2.000,00

-

4611918

Geen maatregel nodig.

-

-

st Nader inspecteren
hoofddraagconstructie.
m Vervangen gording.
-Verwijderen oude gording
-herstellen stalen UPN profiel
-Aanbrengen nieuwe gording
m Vervangen wrijfgording.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude wrijfgording
-Aanbrengen nieuwe wrijfgording
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

€ 2.000,00

-

st Nader inspecteren
hoofddraagconstructie.
m Vervangen gording.
-Verwijderen oude gording
-herstellen stalen UPN profiel
-Aanbrengen nieuwe gording
- Vervangen wrijfgording.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude wrijfgording
-Aanbrengen nieuwe wrijfgording
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

€ 2.000,00

4611015

st Nader inspecteren
hoofddraagconstructie.
m Vervangen gording.
-Verwijderen oude gording
-herstellen stalen UPN profiel
-Aanbrengen nieuwe gording
m Vervangen wrijfgording.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude wrijfgording
-Aanbrengen nieuwe wrijfgording
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

1291060

Geen maatregel nodig.

-

-

171081
534560

Geen maatregel nodig.
Herstellen leuning
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating

€

50,00

Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

Nader inspecteren
hoofddraagconstructie.
Vervangen gording.
-Verwijderen oude gording
-herstellen stalen UPN profiel
-Aanbrengen nieuwe gording
Geen maatregel nodig.

Controleren of Keerwand nog aan
functie voldoet en beoordelen
restlevensduur.

- Nader inspecteren
m2 Herstellen leuning
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating

€

175,00

-

€

50,00

€ 2.000,00
€ 65,00

€

175,00

€ 525,00

€

175,00

€

525,00

950,00

m Vervangen delen van keerwand.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrijgraven damwand
-Trekken gescheurde planken
-Aanbrengen nieuw damplanken
-Aanhelen gordingen etc.
-Aanvullen

€ 950,00

m Vervangen delen van keerwand.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrijgraven damwand
-Trekken gescheurde planken
-Aanbrengen nieuw damplanken
-Aanhelen gordingen etc.
-Aanvullen

€

st Nader inspecteren
m2 Herstellen leuning
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating

€ 2.000,00
€ 65,00

st Nader inspecteren
m2 Herstellen leuning
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating

€ 2.000,00
€ 105,00

€ 2.000,00

st

€ 175,00

m

€ 525,00

m

m Vervangen delen van keerwand.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrijgraven damwand
-Trekken gescheurde planken
-Aanbrengen nieuw damplanken
-Aanhelen gordingen etc.
-Aanvullen

€ 950,00

m

st Nader inspecteren
m2 vervangen leuning.
-verwijderen afvoeren oude leuning
-bekisting zetten nieuwe leuning
-wapening aanbrengen nieuwe
leuning
-beton storten
-Afwerken

€ 2.000,00
€ 1.000,00

st
m2

5521015

Geen maatregel nodig.

5461315

Vervangen beschadigde delen.
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen

3754

-

-

Vervangen beschadigde delen.
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen

€ 250,00

m Vervangen beschadigde delen.
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen

€ 250,00

m Vervangen beschadigde delen.
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen

€

250,00

m Vervangen beschadigde delen.
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen

€ 250,00

m

€ 240,00

m Vervangen beschadigde delen.
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen

€ 171,00

m Vervangen beschadigde delen.
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen

€ 120,00

m Vervangen beschadigde delen.
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen

€

120,00

m Vervangen beschadigde delen.
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen

€ 120,00

m

Beton afbrokkelen repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€

250,00

m Repareren met PCC mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen PCC mortel
-Materiaal

€

350,00

m Herstellen afbrokkelen.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrij maken constructie
-Reinigen betonoppervlak
-Verwijderen slechte delen
(persluchthamer met compressor)
-Repareren wapening
-Stellen bekisting
-Reparatiemortel aanbrengen
-Ontkisten
-Aanvullen
-Leveren materiaal

€ 785,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 1.575,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 1.575,00

m

12354

Beton afbrokkelen repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€

350,00

m Beton afbrokkelen repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€

450,00

m Beton afbrokkelen repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€ 785,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 1.150,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 1.150,00

m

243553

Bijwerken schilderwerk kolom.
-Verwijderen bestaande coating
-Vetvrij maken
-Aanbrengen coating

€

200,00

st

Bijwerken schilderwerk kolom.
-Verwijderen bestaande coating
-Vetvrij maken
-Aanbrengen coating

€

200,00

st

Bijwerken schilderwerk kolom.
-Verwijderen bestaande coating
-Vetvrij maken
-Aanbrengen coating

€ 200,00

st

Bijwerken schilderwerk kolom.
-Verwijderen bestaande coating
-Vetvrij maken
-Aanbrengen coating

€

200,00

st Bijwerken schilderwerk kolom.
-Verwijderen bestaande coating
-Vetvrij maken
-Aanbrengen coating

€ 200,00

st

143553

Bijwerken schilderwerk kolom.
-Verwijderen bestaande coating
-Vetvrij maken
-Aanbrengen coating

€

200,00

st

Bijwerken schilderwerk kolom.
-Verwijderen bestaande coating
-Vetvrij maken
-Aanbrengen coating

€

200,00

st

Bijwerken schilderwerk kolom.
-Verwijderen bestaande coating
-Vetvrij maken
-Aanbrengen coating

€ 200,00

st

Bijwerken schilderwerk kolom.
-Verwijderen bestaande coating
-Vetvrij maken
-Aanbrengen coating

€

200,00

st Bijwerken schilderwerk kolom.
-Verwijderen bestaande coating
-Vetvrij maken
-Aanbrengen coating

€ 200,00

st

14354

Beton afbrokkelen repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€

350,00

st

Beton afbrokkelen repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€

450,00

st

Beton afbrokkelen repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€ 785,00

st

Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 2.250,00

st Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 2.250,00

st

143543

Losligende beton repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Verwijderen losse delen
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€ 1.500,00

st

Losligende beton repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Verwijderen losse delen
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€ 1.500,00

st

Losligende beton repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Verwijderen losse delen
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€ 1.750,00

st

Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 2.250,00

st Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 2.450,00

st

243543

Losligende beton repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Verwijderen losse delen
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€ 1.500,00

st

Losligende beton repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Verwijderen losse delen
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€ 1.500,00

st

Losligende beton repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Verwijderen losse delen
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€ 1.750,00

st

Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 2.250,00

st Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 2.450,00

st

24354

Beton afbrokkelen repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€

350,00

st

Beton afbrokkelen repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€

450,00

st

Beton afbrokkelen repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€ 785,00

st

Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 2.250,00

st Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 2.250,00

st

15154

Beton afbrokkelen repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€

350,00

m Beton afbrokkelen repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€

350,00

m Beton afbrokkelen repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€ 785,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 2.260,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 2.260,00

m

15454

Beton afbrokkelen repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€

650,00

m Beton afbrokkelen repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€

675,00

m Beton afbrokkelen repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€ 975,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 1.950,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 1.950,00

m

15654

Beton afbrokkelen repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€

350,00

m Beton afbrokkelen repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€

450,00

m Beton afbrokkelen repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€ 785,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 1.750,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 1.750,00

m

15854

Beton afbrokkelen repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€

350,00

m Beton afbrokkelen repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€

450,00

m Beton afbrokkelen repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€ 785,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 2.260,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 2.260,00

m

1754

Beton afbrokkelen repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€

350,00

m Beton afbrokkelen repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€

350,00

m Beton afbrokkelen repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€ 785,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 1.575,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 1.575,00

m

17515

Beton breuk repareren met
polymerisch mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerisch mortel
-Materiaal

€

250,00

m Repareren breuk met PCC mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen PCC mortel
-Materiaal

€

350,00

m Herstellen breuk.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrij maken constructie
-Reinigen betonoppervlak
-Verwijderen slechte delen
(persluchthamer met compressor)
-Repareren wapening
-Stellen bekisting
-Reparatiemortel aanbrengen
-Ontkisten
-Aanvullen
-Leveren materiaal

€ 785,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 1.575,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 1.575,00

m

17546
17553

Mogelijke nadere inspectie
Bijwerken schilderwerk balk.
-Verwijderen bestaande coating
-Vetvrij maken
-Aanbrengen coating

€ 1.500,00
€ 120,00

st Mogelijke nadere inspectie
m Bijwerken schilderwerk balk.
-Verwijderen bestaande coating
-Vetvrij maken
-Aanbrengen coating

€ 1.500,00
€ 175,00

st Mogelijke nadere inspectie
m Bijwerken schilderwerk balk.
-Verwijderen bestaande coating
-Vetvrij maken
-Aanbrengen coating

€ 1.500,00
€ 175,00

st Mogelijke nadere inspectie
m Bijwerken schilderwerk balk.
-Verwijderen bestaande coating
-Vetvrij maken
-Aanbrengen coating

€ 1.500,00
€ 200,00

st Mogelijke nadere inspectie
m Bijwerken schilderwerk balk.
-Verwijderen bestaande coating
-Vetvrij maken
-Aanbrengen coating

€ 1.500,00
€ 20,00

st
m

17586

Beton repareren met polymerische
mortel.
-Voorrijkosten
-Verwijderen losse delen
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Leveren materiaal

€

m Beton repareren met polymerische
mortel.
-Voorrijkosten
-Verwijderen losse delen
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Leveren materiaal

€

475,00

m Herstellen wapeningscorrosie.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrij maken constructie
-Reinigen betonoppervlak
-Verwijderen slechte delen
(persluchthamer met compressor)
-Repareren wapening
-Stellen bekisting
-Reparatiemortel aanbrengen
-Ontkisten
-Aanvullen
-Leveren materiaal

€ 975,00

m Herstellen wapeningscorrosie.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrij maken constructie
-Reinigen betonoppervlak
-Verwijderen slechte delen
(persluchthamer met compressor)
-Repareren wapening
-Stellen bekisting
-Reparatiemortel aanbrengen
-Ontkisten
-Aanvullen
-Leveren materiaal

€ 1.875,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 2.260,00

m

17560

Geen maatregel nodig.

-

€

365,00

m Herstellen scheur(en)
-Aan- en afvoer materieel
-Vrij maken constructie
-Reinigen betonoppervlak
-Verwijderen slechte delen
(persluchthamer met compressor)
-Repareren wapening
-Stellen bekisting
-Reparatiemortel aanbrengen
-Ontkisten
-Aanvullen
-Leveren materiaal

€ 785,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Verwerken reparatie specie
-Ontkisten
-Aanbrengen overige
constructiedelen
-Afwerken

€ 1.575,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Verwerken reparatie specie
-Ontkisten
-Aanbrengen overige
constructiedelen
-Afwerken

€ 1.575,00

m

22354

Beton afbrokkelen repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€

350,00

m Beton afbrokkelen repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€

450,00

m Beton afbrokkelen repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€ 785,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 2.260,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 2.260,00

m

Vervangen gescheurde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€

850,00

m2 Vervangen gescheurde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€ 1.050,00

m2 Vervangen gescheurde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€ 1.275,00

m2 Vervangen gescheurde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€ 2.550,00

m2 Vervangen gescheurde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€ 2.550,00

m2

23154

Beton afbrokkelen repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€

650,00

m2 Beton afbrokkelen repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€

675,00

m2 Beton afbrokkelen repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€ 975,00

m2 Vervangen delen van de constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Verwerken reparatie specie
-Ontkisten
-Aanbrengen overige
constructiedelen
-Afwerken

€ 1.950,00

m2 Vervangen delen van de constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (liggers en
dek)
-Afwerken

€ 1.950,00

m2

25454

Beton afbrokkelen repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€

650,00

m Beton afbrokkelen repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€

675,00

m Beton afbrokkelen repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€ 975,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 1.950,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 1.950,00

m2

2312459

350,00

-

Scheur(en) repareren met
polymerisch mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Herstellen constructie
-Aanbrengen PCC mortel
-Materiaal

27528

Repareren gaten in balk met
polymerisch mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerisch mortel
-Materiaal

€

m Herstellen gaten
-Aan- en afvoer materieel
-Vrij maken constructie
-Reinigen betonoppervlak
-Verwijderen slechte delen
(persluchthamer met compressor)
-Repareren wapening
-Stellen bekisting
-Reparatiemortel aanbrengen
-Ontkisten
-Aanvullen
-Leveren materiaal

€ 785,00

m Vervangen delen van de constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Verwerken reparatie specie
-Ontkisten
-Aanbrengen overige
constructiedelen
-Afwerken

€ 1.575,00

m Vervangen delen van de constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (liggers en
dek)
-Afwerken

€ 1.575,00

m

27546
27553

Mogelijke nadere inspectie
Bijwerken schilderwerk balk.
-Verwijderen bestaande coating
-Vetvrij maken
-Aanbrengen coating

€ 1.500,00
€ 175,00

st Mogelijke nadere inspectie
m Bijwerken schilderwerk balk.
-Verwijderen bestaande coating
-Vetvrij maken
-Aanbrengen coating

€ 1.500,00
€ 175,00

st Mogelijke nadere inspectie
m Bijwerken schilderwerk balk.
-Verwijderen bestaande coating
-Vetvrij maken
-Aanbrengen coating

€ 1.500,00
€ 200,00

st Mogelijke nadere inspectie
m Bijwerken schilderwerk balk.
-Verwijderen bestaande coating
-Vetvrij maken
-Aanbrengen coating

€ 1.500,00
€ 200,00

st
m

27543

m Losligende beton repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Verwijderen losse delen
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€

350,00

m Losligende beton repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Verwijderen losse delen
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€ 785,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 1.575,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 1.575,00

m

350,00

m Beton afbrokkelen repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€

350,00

m Beton afbrokkelen repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€ 785,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 1.575,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 1.575,00

m

€

325,00

€

325,00

m

675,00

m Herstellen oppervlak beton.
-Aanvoer hulpconstructie (steiger,
hoogwerker)
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
-Avoeren hulpconstructie
m2 Vervangen delen van de constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (liggers en
dek)
-Afwerken

€ 295,00

€

m Herstellen oppervlak beton.
-Aanvoer hulpconstructie (steiger,
hoogwerker)
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
-Avoeren hulpconstructie
m2 Vervangen delen van de constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (liggers en
dek)
-Afwerken

€

650,00

m Herstellen oppervlak beton.
-Aanvoer hulpconstructie (steiger,
hoogwerker)
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
-Avoeren hulpconstructie
m2 Herstellen afbrokkelen.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrij maken constructie
-Reinigen betonoppervlak
-Verwijderen slechte delen
(persluchthamer met compressor)
-Repareren wapening
-Stellen bekisting
-Reparatiemortel aanbrengen
-Ontkisten
-Aanvullen
-Leveren materiaal

€ 325,00

€

m Herstellen oppervlak beton.
-Aanvoer hulpconstructie (steiger,
hoogwerker)
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
-Avoeren hulpconstructie
m2 Repareren met PCC mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen PCC mortel
-Materiaal

€ 1.950,00

m2

Beton afbrokkelen repareren met
€
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Hulpconstructies (steiger of ponton)
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

700,00

m2 Repareren met PCC mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen PCC mortel
-Materiaal

€

725,00

m2 Herstellen afbrokkelen.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrij maken constructie
-Reinigen betonoppervlak
-Verwijderen slechte delen
(persluchthamer met compressor)
-Repareren wapening
-Stellen bekisting
-Reparatiemortel aanbrengen
-Ontkisten
-Aanvullen
-Leveren materiaal

€ 975,00

m2 Vervangen delen van de constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Verwerken reparatie specie
-Ontkisten
-Aanbrengen overige
constructiedelen
-Afwerken

€ 1.950,00

m2 Vervangen delen van de constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (liggers en
dek)
-Afwerken

€ 1.950,00

m2

m Vastzetten losliggende delen.
m2 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
m2 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
m2 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
m Vastzetten losliggende delen.
st Mogelijke nadere inspectie
st Aanbrengen ontbrekende delen.
-Corrosievrij maken (staalborstel)
-Aanrengen nieuwe delen

€ 150,00
€ 75,00

m Vastzetten losliggende delen.
m2 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
m2 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
m2 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
m Vastzetten losliggende delen.
st Mogelijke nadere inspectie
st Aanbrengen ontbrekende delen.
-Corrosievrij maken (staalborstel)
-Aanrengen nieuwe delen

€ 200,00
€ 75,00

m Vastzetten losliggende delen.
m2 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
m2 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
m2 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
m Vastzetten losliggende delen.
st Mogelijke nadere inspectie
st Aanbrengen ontbrekende delen.
-Corrosievrij maken (staalborstel)
-Aanrengen nieuwe delen

€
€

250,00
75,00

€ 250,00
€ 75,00

m
m2

€

75,00

€

75,00

m2

€

75,00

m Vastzetten losliggende delen.
m2 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
m2 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
m2 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
m Vastzetten losliggende delen.
st Mogelijke nadere inspectie
st Aanbrengen ontbrekende delen.
-Corrosievrij maken (staalborstel)
-Aanrengen nieuwe delen

€

75,00

m2

€ 250,00
€ 1.500,00
€ 150,00

m
st
st

m2 Bijwerken slijtlaag.
-Verwijderen slechte delen met
slijptol
-Aanbrengen nieuwe slijtlaag
m2 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
- Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
m Vastzetten losliggende delen.
m2 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
m2 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
m2 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
m Vastzetten losliggende delen.
st Mogelijke nadere inspectie
st Aanbrengen ontbrekende delen.
-Corrosievrij maken (staalborstel)
-Aanrengen nieuwe delen

€

70,00

€

70,00

70,00

70,00

m2

€

75,00

€

75,00

€

75,00

m2

€

75,00

€

75,00

€

75,00

€

75,00

m2

€
€

250,00
75,00

€ 250,00
€ 75,00

m
m2

€

75,00

€

75,00

m2

€

75,00

m2 Aanbrengen nieuwe slijtlaag.
-Verwijderen slechte delen met
slijptol
-Aanbrengen nieuwe slijtlaag
m2 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
m2 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
m Vastzetten losliggende delen.
m2 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
m2 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
m2 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
m Vastzetten losliggende delen.
st Mogelijke nadere inspectie
st Aanbrengen ontbrekende delen.
-Corrosievrij maken (staalborstel)
-Aanrengen nieuwe delen

€

75,00

m2 Aanbrengen nieuwe slijtlaag.
-Verwijderen slechte delen met
slijptol
-Aanbrengen nieuwe slijtlaag
m2 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
m2 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
m Vastzetten losliggende delen.
m2 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
m2 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
m2 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
m Vastzetten losliggende delen.
st Mogelijke nadere inspectie
st Aanbrengen ontbrekende delen.
-Corrosievrij maken (staalborstel)
-Aanrengen nieuwe delen

€

€

m2 Bijwerken slijtlaag.
-Verwijderen slechte delen met
slijptol
-Aanbrengen nieuwe slijtlaag
m2 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
m2 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
m Vastzetten losliggende delen.
m2 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
m2 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
m2 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
m Vastzetten losliggende delen.
st Mogelijke nadere inspectie
st Aanbrengen ontbrekende delen.
-Corrosievrij maken (staalborstel)
-Aanrengen nieuwe delen

€

75,00

m2

€ 250,00
€ 1.500,00
€ 150,00

m
st
st

m Gaten repareren met PCC mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen PCC mortel
-Materiaal

€

€ 1.500,00
€ 120,00

st Mogelijke nadere inspectie
m Bijwerken schilderwerk balk.
-Verwijderen bestaande coating
-Vetvrij maken
-Aanbrengen coating

Losligende beton repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Verwijderen losse delen
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€

350,00

2754

Beton afbrokkelen repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€

27525

Herstellen oppervlak beton.
-Aanvoer hulpconstructie (steiger,
hoogwerker)
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
-Avoeren hulpconstructie
Beton afbrokkelen repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

32654

34554

325,00

19481011 Vastzetten losliggende delen.
19481015 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
19481028 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
19481034 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
19481043 Vastzetten losliggende delen.
19481046 Mogelijke nadere inspectie
19481048 Aanbrengen ontbrekende
onderdelen.
-Vervijderen restanten oude
onderdelen
-Leveren nieuwe onderdelen
-Aanbrenegn nieuwe onderdelen
-Afvoeren vrijkomende onderdelen

€ 100,00
€ 75,00

19481053 Bijwerken slijtlaag.
-Verwijderen slechte delen met
slijptol
-Aanbrengen nieuwe slijtlaag
19481059 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
19481060 Geen maatregel nodig.

€

75,00

€

75,00

19482811 Vastzetten losliggende delen.
19482815 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
19482828 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
19482834 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
19482843 Vastzetten losliggende delen.
19482846 Mogelijke nadere inspectie
19482848 Aanbrengen ontbrekende
onderdelen.
-Vervijderen restanten oude
onderdelen
-Leveren nieuwe onderdelen
-Aanbrenegn nieuwe onderdelen
-Afvoeren vrijkomende onderdelen

€ 100,00
€ 75,00

€

75,00

€

75,00

€ 100,00
€ 1.500,00
€ 75,00

-

€

75,00

€

75,00

€ 100,00
€ 1.500,00
€ 75,00

450,00

€

75,00

€

75,00

€ 150,00
€ 1.500,00
€ 100,00

€ 150,00
€ 75,00

€

75,00

€

75,00

€ 150,00
€ 1.500,00
€ 100,00

€ 975,00

€

75,00

€

75,00

€ 200,00
€ 1.500,00
€ 125,00

€ 200,00
€ 75,00

€

75,00

€

75,00

€ 200,00
€ 1.500,00
€ 125,00

295,00

€ 1.950,00

€ 250,00
€ 1.500,00
€ 150,00

€ 250,00
€ 1.500,00
€ 150,00

19482853 Bijwerken slijtlaag.
-Verwijderen slechte delen met
slijptol
-Aanbrengen nieuwe slijtlaag
19482859 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
19482860 Geen maatregel nodig.

€

75,00

€

75,00

1948132 Vastzetten aansluitingen tussen
delen.
19481315 Herstellen breuk.
-Wegnemen oorzaak breuk
-Aanbrengen raparatie middel
-Afwerken reparatieplek
19481328 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
19481343 Vastzetten losliggende delen.
19481353 Bijwerken oppervlakteschade.
-Verwijderen slechte delen met
slijptol
-Aanbrengen nieuwe slijtlaag
19482728 Bijwerken slijtlaag.
-Verwijderen slechte delen met
slijptol
-Aanbrengen nieuwe slijtlaag
19482743 Bijwerken slijtlaag.
-Verwijderen slechte delen met
slijptol
-Aanbrengen nieuwe slijtlaag
19482753 Bijwerken slijtlaag.
-Verwijderen slechte delen met
slijptol
-Aanbrengen nieuwe slijtlaag
191041321 Herstellen gedeformeerde delen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Verwijderen gedeformeerde delen
-Aanbrengen nieuwe delen
-Afwerken constructie

€ 100,00

191041348 Aanbrengen ontbrekende
onderdelen.
-Vervijderen restanten oude
onderdelen
-Leveren nieuwe onderdelen
-Aanbrenegn nieuwe onderdelen
-Afvoeren vrijkomende onderdelen

€

75,00

m Aanbrengen ontbrekende delen.
-Corrosievrij maken (staalborstel)
-Aanrengen nieuwe delen

€ 100,00

m Aanbrengen ontbrekende delen.
-Corrosievrij maken (staalborstel)
-Aanrengen nieuwe delen

€ 125,00

191041353 Herstellen oppervlak.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen beschadigde delen
-Aanbrengen reparatiedelen
-Afwerken gerepareerde plekken

€ 125,00

m2 Herstellen oppervlak.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen beschadigde delen
-Aanbrengen reparatiedelen
-Afwerken gerepareerde plekken

€ 165,00

m2 Herstellen oppervlak.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen beschadigd oppervlak
-Aanbrengen volledig nieuw
oppervlak
-Afwerken oppervlak

m2

Maatregel uitwerken.
Maatregel uitwerken.
Maatregel uitwerken.
Herstellen breuk.
-Wegnemen oorzaal breuk
-Aanbrengen raparatie middel
-Afwerken reparatieplek
m2 Herstellen gaten.
-Wegnemen oorzaal breuk
-Aanbrengen raparatie middel
-Afwerken reparatieplek

€
€
€
€

75,00

m2
m2
m2
m2

€

75,00

- Maatregel uitwerken.
m2 Losliggend delen vastzetten.
-Oude bevestigingsmaterialen
verwijderen
-Beschadigde dlen constrcutie
repareren
-Nieuwe bevestigingsmaterialen
aanbrengen

191041381
19104132
19104136
191041315

Maatregel uitwerken.
Maatregel uitwerken.
Maatregel uitwerken.
Herstellen breuk.
-Wegnemen oorzaak breuk
-Aanbrengen raparatie middel
-Afwerken reparatieplek
191041328 Herstellen gaten.
-Wegnemen oorzaal breuk
-Aanbrengen raparatie middel
-Afwerken reparatieplek

191041339 Maatregel uitwerken.
191041343 Losliggend delen vastzetten.
-Oude bevestigingsmaterialen
verwijderen
-Beschadigde dlen constrcutie
repareren
-Nieuwe bevestigingsmaterialen
aanbrengen
191041345
191041349
191041352
191041357
191041359
191041360
191041981

-

€

75,00

€

75,00

€ 100,00
€ 150,00

€

75,00

€

75,00

€

75,00

€ 125,00

€

75,00

€

75,00

€ 150,00

m2 Bijwerken slijtlaag.
-Verwijderen slechte delen met
slijptol
-Aanbrengen nieuwe slijtlaag
m2 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
- Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
m2 Vastzetten losliggende delen.

€

70,00

€

75,00

€

75,00

€

250,00

€

75,00

€

75,00

€
€

250,00
175,00

€

70,00

€

70,00

€

70,00

€

275,00

m Aanbrengen ontbrekende delen.
-Corrosievrij maken (staalborstel)
-Aanrengen nieuwe delen

€

150,00

€ 215,00

m2 Herstellen oppervlak.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen beschadigd oppervlak
-Aanbrengen volledig nieuw
oppervlak
-Afwerken oppervlak

€

235,00

Maatregel uitwerken.
Maatregel uitwerken.
Maatregel uitwerken.
Herstellen breuk.
-Wegnemen oorzaal breuk
-Aanbrengen raparatie middel
-Afwerken reparatieplek
m2 Herstellen gaten.
-Wegnemen oorzaal breuk
-Aanbrengen raparatie middel
-Afwerken reparatieplek

€
€
€
€

75,00

m2
m2
m2
m2

€
€
€
€

75,00

€

75,00

Maatregel uitwerken.
Maatregel uitwerken.
Maatregel uitwerken.
Herstellen breuk.
-Wegnemen oorzaal breuk
-Aanbrengen raparatie middel
-Afwerken reparatieplek
m2 Vervangen (delen) rijdek.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oud rijdek
-Aanbrengen nieuwe rijdek
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

275,00

€
€ 150,00

m2 Maatregel uitwerken.
m2 Losliggend delen vastzetten.
-Oude bevestigingsmaterialen
verwijderen
-Beschadigde dlen constrcutie
repareren
-Nieuwe bevestigingsmaterialen
aanbrengen

€
€ 200,00

m2 Maatregel uitwerken.
m2 Losliggend delen vastzetten.
-Oude bevestigingsmaterialen
verwijderen
-Beschadigde dlen constrcutie
repareren
-Nieuwe bevestigingsmaterialen
aanbrengen

€
€

Maatregel uitwerken.
Maatregel uitwerken.
Maatregel uitwerken.
Maatregel uitwerken.
Maatregel uitwerken.
Maatregel uitwerken.
Herstellen verzakking.
-Ophalen verzakte ondelen
-Herstellen kleine delen van de
constructie

€
€
€
€
€
€
€ 200,00

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

Maatregel uitwerken.
Maatregel uitwerken.
Maatregel uitwerken.
Maatregel uitwerken.
Maatregel uitwerken.
Maatregel uitwerken.
Vervangen verzakte onderdelen.
-Verwijderen verzakte ondelen
-Aanbrengen nieuwe delen in de
constructie
-Leveren nieuwe delen en afvoeren
vrijkomende delen

€
€
€
€
€
€
€ 250,00

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

Maatregel uitwerken.
Maatregel uitwerken.
Maatregel uitwerken.
Maatregel uitwerken.
Maatregel uitwerken.
Maatregel uitwerken.
Vervangen verzakte onderdelen.
-Verwijderen verzakte ondelen
-Aanbrengen nieuwe delen in de
constructie
-Leveren nieuwe delen en afvoeren
vrijkomende delen

m2 Herstellen breuk.
-Wegnemen oorzaal breuk
-Aanbrengen raparatie middel
-Afwerken reparatieplek
m2 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
m Vastzetten losliggende delen.
m2 Bijwerken oppervlakteschade.
-Verwijderen slechte delen met
slijptol
-Aanbrengen nieuwe slijtlaag
m2 Bijwerken slijtlaag.
-Verwijderen slechte delen met
slijptol
-Aanbrengen nieuwe slijtlaag
m2 Bijwerken slijtlaag.
-Verwijderen slechte delen met
slijptol
-Aanbrengen nieuwe slijtlaag
m2 Bijwerken slijtlaag.
-Verwijderen slechte delen met
slijptol
-Aanbrengen nieuwe slijtlaag
m2 Herstellen gedeformeerde delen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Verwijderen gedeformeerde delen
-Aanbrengen nieuwe delen
-Afwerken constructie

-

€

70,00

€

75,00

€

75,00

€ 150,00
€

75,00

€

75,00

€ 150,00
€ 150,00

€

70,00

€

70,00

€

70,00

€ 165,00

m2 Bijwerken slijtlaag.
-Verwijderen slechte delen met
slijptol
-Aanbrengen nieuwe slijtlaag
m2 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
m2 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
m2 Vastzetten losliggende delen.
m2 Herstellen breuk.
-Wegnemen oorzaal breuk
-Aanbrengen raparatie middel
-Afwerken reparatieplek
m2 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
m Vastzetten losliggende delen.
m2 Bijwerken oppervlakteschade.
-Verwijderen slechte delen met
slijptol
-Aanbrengen nieuwe slijtlaag
m2 Bijwerken slijtlaag.
-Verwijderen slechte delen met
slijptol
-Aanbrengen nieuwe slijtlaag
m2 Bijwerken slijtlaag.
-Verwijderen slechte delen met
slijptol
-Aanbrengen nieuwe slijtlaag
m2 Bijwerken slijtlaag.
-Verwijderen slechte delen met
slijptol
-Aanbrengen nieuwe slijtlaag
m2 Herstellen gedeformeerde delen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Verwijderen gedeformeerde delen
-Aanbrengen nieuwe delen
-Afwerken constructie

€

70,00

€

75,00

€

75,00

€ 200,00
€

75,00

€

75,00

€ 200,00
€ 150,00

€

70,00

€

70,00

€

70,00

€ 215,00

m2 Aanbrengen nieuwe slijtlaag.
-Verwijderen slechte delen met
slijptol
-Aanbrengen nieuwe slijtlaag
m2 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
m2 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
m2 Vastzetten losliggende delen.
m2 Herstellen breuk.
-Wegnemen oorzaal breuk
-Aanbrengen raparatie middel
-Afwerken reparatieplek
m2 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
m Vastzetten losliggende delen.
m2 Bijwerken oppervlakteschade.
-Verwijderen slechte delen met
slijptol
-Aanbrengen nieuwe slijtlaag
m2 Aanbrengen nieuwe slijtlaag.
-Verwijderen slechte delen met
slijptol
-Aanbrengen nieuwe slijtlaag
m2 Aanbrengen nieuwe slijtlaag.
-Verwijderen slechte delen met
slijptol
-Aanbrengen nieuwe slijtlaag
m2 Aanbrengen nieuwe slijtlaag.
-Verwijderen slechte delen met
slijptol
-Aanbrengen nieuwe slijtlaag
m2 Vervangen (delen) rijdek.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oud rijdek
-Aanbrengen nieuwe rijdek
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

m2 Aanbrengen nieuwe slijtlaag.
-Verwijderen slechte delen met
slijptol
-Aanbrengen nieuwe slijtlaag
m2 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
m2 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
m Vastzetten losliggende delen.

€

70,00

m2

€

75,00

m2

€

75,00

m2

€ 250,00

m2

€

75,00

m2

€

75,00

m2

€ 250,00
€ 175,00

m
m2

€

70,00

m2

€

70,00

m2

€

70,00

m2

€ 275,00

m2

m Aanbrengen ontbrekende delen.
-Corrosievrij maken (staalborstel)
-Aanrengen nieuwe delen

€ 150,00

m

m2 Herstellen oppervlak.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen beschadigd oppervlak
-Aanbrengen volledig nieuw
oppervlak
-Afwerken oppervlak

€ 235,00

m2

m2
m2
m2
m2

Maatregel uitwerken.
Maatregel uitwerken.
Maatregel uitwerken.
Herstellen breuk.
-Wegnemen oorzaal breuk
-Aanbrengen raparatie middel
-Afwerken reparatieplek
m2 Vervangen (delen) rijdek.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oud rijdek
-Aanbrengen nieuwe rijdek
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€
€
€
€

75,00

m2
m2
m2
m2

€ 275,00

m2

250,00

m2 Maatregel uitwerken.
m2 Losliggend delen vastzetten.
-Oude bevestigingsmaterialen
verwijderen
-Beschadigde dlen constrcutie
repareren
-Nieuwe bevestigingsmaterialen
aanbrengen

€
€ 250,00

m2
m2

€
€
€
€
€
€
€

250,00

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

Maatregel uitwerken.
Maatregel uitwerken.
Maatregel uitwerken.
Maatregel uitwerken.
Maatregel uitwerken.
Maatregel uitwerken.
Vervangen verzakte onderdelen.
-Verwijderen verzakte ondelen
-Aanbrengen nieuwe delen in de
constructie
-Leveren nieuwe delen en afvoeren
vrijkomende delen

€
€
€
€
€
€
€ 250,00

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

m2 Herstellen breuk.
-Wegnemen oorzaal breuk
-Aanbrengen raparatie middel
-Afwerken reparatieplek
m2 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
m Vastzetten losliggende delen.
m2 Bijwerken oppervlakteschade.
-Verwijderen slechte delen met
slijptol
-Aanbrengen nieuwe slijtlaag
m2 Aanbrengen nieuwe slijtlaag.
-Verwijderen slechte delen met
slijptol
-Aanbrengen nieuwe slijtlaag
m2 Aanbrengen nieuwe slijtlaag.
-Verwijderen slechte delen met
slijptol
-Aanbrengen nieuwe slijtlaag
m2 Aanbrengen nieuwe slijtlaag.
-Verwijderen slechte delen met
slijptol
-Aanbrengen nieuwe slijtlaag
m2 Vervangen (delen) rijdek.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oud rijdek
-Aanbrengen nieuwe rijdek
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

Maatregel uitwerken.
Maatregel uitwerken.
Maatregel uitwerken.
Maatregel uitwerken.
Maatregel uitwerken.
Maatregel uitwerken.
Geen maatregel nodig.

-

191041918 Corrosie verwijderen en herstellen
oppervlaktebescherming.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken (staalborstel)
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 125,00

m2 Corrosie verwijderen en herstellen
oppervlaktebescherming.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken (slijptol)
-Herstellen kleine delen van de
constructie
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 165,00

m2 Corrosie verwijderen en herstellen
oppervlaktebescherming.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken (stralen)
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 215,00

m2 Vervangen (delen) rijdek.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oud rijdek
-Aanbrengen nieuwe rijdek
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

275,00

m2 Vervangen (delen) rijdek.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oud rijdek
-Aanbrengen nieuwe rijdek
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€ 275,00

m2

191041921 Herstellen gedeformeerde delen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Verwijderen gedeformeerde delen
-Aanbrengen nieuwe delen
-Afwerken constructie

€ 250,00

m Herstellen gedeformeerde delen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Verwijderen gedeformeerde delen
-Aanbrengen nieuwe delen
-Afwerken constructie

€ 300,00

m Herstellen gedeformeerde delen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Verwijderen gedeformeerde delen
-Aanbrengen nieuwe delen
-Afwerken constructie

€ 400,00

m Vervangen (delen) rijdek.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oud rijdek
-Aanbrengen nieuwe rijdek
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

500,00

m Vervangen (delen) rijdek.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oud rijdek
-Aanbrengen nieuwe rijdek
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€ 500,00

m

191041928 Herstellen gaten.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Herstellen gaten
-Corrosievrij maken (staalborstel)
-Vetvrij maken
-Aanbrengen oppervlakte
behandeling

€ 145,00

m2 Herstellen gaten.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Herstellen gaten
-Corrosievrij maken (slijptol)
-Vetvrij maken
-Aanbrengen oppervlakte
behandeling

€ 195,00

m2 Herstellen gaten.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Herstellen gaten
-Corrosievrij maken (stralen)
-Vetvrij maken
-Aanbrengen oppervlakte
behandeling

€ 245,00

m2 Vervangen (delen) rijdek.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oud rijdek
-Aanbrengen nieuwe rijdek
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

275,00

m2 Vervangen (delen) rijdek.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oud rijdek
-Aanbrengen nieuwe rijdek
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€ 275,00

m2

19891948 Aanbrengen ontbrekende
onderdelen.
-Vervijderen restanten oude
onderdelen
-Corrosie vrijmaken
-Leveren nieuwe onderdelen
-Aanbrenegn nieuwe onderdelen
-Afvoeren vrijkomende onderdelen

€ 125,00

m Aanbrengen ontbrekende
onderdelen.
-Vervijderen restanten oude
onderdelen
-Corrosie vrijmaken
-Leveren nieuwe onderdelen
-Aanbrenegn nieuwe onderdelen
-Afvoeren vrijkomende onderdelen

€ 125,00

m Aanbrengen ontbrekende
onderdelen.
-Vervijderen restanten oude
onderdelen
-Corrosie vrijmaken
-Leveren nieuwe onderdelen
-Aanbrenegn nieuwe onderdelen
-Afvoeren vrijkomende onderdelen

€ 175,00

m Aanbrengen ontbrekende
onderdelen.
-Vervijderen restanten oude
onderdelen
-Corrosie vrijmaken
-Leveren nieuwe onderdelen
-Aanbrenegn nieuwe onderdelen
-Afvoeren vrijkomende onderdelen

€

175,00

m Aanbrengen ontbrekende
onderdelen.
-Vervijderen restanten oude
onderdelen
-Corrosie vrijmaken
-Leveren nieuwe onderdelen
-Aanbrenegn nieuwe onderdelen
-Afvoeren vrijkomende onderdelen

€ 175,00

m

191041948 Aanbrengen ontbrekende
onderdelen.
-Vervijderen restanten oude
onderdelen
-Corrosie vrijmaken
-Leveren nieuwe onderdelen
-Aanbrenegn nieuwe onderdelen
-Afvoeren vrijkomende onderdelen

€ 125,00

m Aanbrengen ontbrekende
onderdelen.
-Vervijderen restanten oude
onderdelen
-Corrosie vrijmaken
-Leveren nieuwe onderdelen
-Aanbrenegn nieuwe onderdelen
-Afvoeren vrijkomende onderdelen

€ 125,00

m Aanbrengen ontbrekende
onderdelen.
-Vervijderen restanten oude
onderdelen
-Corrosie vrijmaken
-Leveren nieuwe onderdelen
-Aanbrenegn nieuwe onderdelen
-Afvoeren vrijkomende onderdelen

€ 175,00

m Aanbrengen ontbrekende
onderdelen.
-Vervijderen restanten oude
onderdelen
-Corrosie vrijmaken
-Leveren nieuwe onderdelen
-Aanbrenegn nieuwe onderdelen
-Afvoeren vrijkomende onderdelen

€

175,00

m Aanbrengen ontbrekende
onderdelen.
-Vervijderen restanten oude
onderdelen
-Corrosie vrijmaken
-Leveren nieuwe onderdelen
-Aanbrenegn nieuwe onderdelen
-Afvoeren vrijkomende onderdelen

€ 175,00

m

191041953 Herstellen oppervlaktebescherming.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken (staalborstel)
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 125,00

m2 Herstellen oppervlaktebescherming.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken (slijptol)
-Herstellen kleine delen van de
constructie
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 165,00

m2 Herstellen oppervlaktebescherming.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken (stralen)
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 215,00

m2 Vervangen (delen) rijdek.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oud rijdek
-Aanbrengen nieuwe rijdek
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

275,00

m2 Vervangen (delen) rijdek.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oud rijdek
-Aanbrengen nieuwe rijdek
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€ 275,00

m2

191041910 Herstellen bevestiging.
-Corrosievrij maken (staalborstel)
-Aanbrengen nieuwe
bevestigingsdelen
-Afwerken bevestiging

€

m Herstellen bevestiging.
-Corrosievrij maken (staalborstel)
-Aanbrengen nieuwe
bevestigingsdelen
-Afwerken bevestiging

€ 100,00

m Herstellen bevestiging.
-Corrosievrij maken (staalborstel)
-Aanbrengen nieuwe
bevestigingsdelen
-Afwerken bevestiging

€ 125,00

m Herstellen bevestiging.
-Corrosievrij maken (staalborstel)
-Aanbrengen nieuwe
bevestigingsdelen
-Afwerken bevestiging

€

150,00

m Herstellen bevestiging.
-Corrosievrij maken (staalborstel)
-Aanbrengen nieuwe
bevestigingsdelen
-Afwerken bevestiging

€ 150,00

m

191041920 Herstellen gedeformeerde delen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Verwijderen gedeformeerde delen
-Aanbrengen nieuwe delen
-Afwerken constructie

€ 350,00

m Herstellen gedeformeerde delen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Verwijderen gedeformeerde delen
-Aanbrengen nieuwe delen
-Afwerken constructie

€ 400,00

m Herstellen gedeformeerde delen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Verwijderen gedeformeerde delen
-Aanbrengen nieuwe delen
-Afwerken constructie

€ 550,00

m Vervangen (delen) rijdek.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oud rijdek
-Aanbrengen nieuwe rijdek
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

750,00

m Vervangen (delen) rijdek.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oud rijdek
-Aanbrengen nieuwe rijdek
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€ 750,00

m

191041955 Corrosie verwijderen en herstellen
oppervlaktebescherming.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken (staalborstel)
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 125,00

m2 Corrosie verwijderen en herstellen
oppervlaktebescherming.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken (slijptol)
-Herstellen kleine delen van de
constructie
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 165,00

m2 Corrosie verwijderen en herstellen
oppervlaktebescherming.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken (stralen)
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 215,00

m2 Vervangen (delen) rijdek.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oud rijdek
-Aanbrengen nieuwe rijdek
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

275,00

m2 Vervangen (delen) rijdek.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oud rijdek
-Aanbrengen nieuwe rijdek
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€ 275,00

m2

191041961 Corrosie verwijderen en herstellen
oppervlaktebescherming.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken (staalborstel)
-Wegnemen oorzaak
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen
-Afkitten

€ 175,00

m Corrosie verwijderen en herstellen
oppervlaktebescherming.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken (staalborstel)
-wegnemen oorzaak
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen
-Afkitten

€ 150,00

m Corrosie verwijderen en herstellen
oppervlaktebescherming.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken (staalborstel)
-wegnemen oorzaak
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen
-Afkitten

€ 175,00

m Vervangen (delen) rijdek.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oud rijdek
-Aanbrengen nieuwe rijdek
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

275,00

m2 Vervangen (delen) rijdek.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oud rijdek
-Aanbrengen nieuwe rijdek
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€ 275,00

m2

Maatregel uitwerken.
Ophalen verzakking.
Ophalen verzakking.
Ophalen verzakking.
Verwijderen wortelgroei.
-Openemn verharding
-Verwijderen wortels
-Aanbrengen wordteldoek
-Herbestraten
-Leveren inboet matreiaal
Vervangen afgebrokkelde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen

€
€
€
€
€

m2
m2
m2
m2
m2

Maatregel uitwerken.
Ophalen verzakking.
Ophalen verzakking.
Ophalen verzakking.
Verwijderen wortelgroei.
-Openemn verharding
-Verwijderen wortels
-Aanbrengen wordteldoek
-Herbestraten
-Leveren inboet matreiaal
m2 Vervangen afgebrokkelde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen

€
€
€
€
€

65,00
65,00
65,00
85,00

m2
m2
m2
m2
m2

€
€
€
€
€

35,00
35,00
35,00
55,00

m2
m2
m2
m2
m2

35,00
35,00
35,00
55,00

m2
m2
m2
m2
m2

65,00

€

35,00

Maatregel uitwerken.
Ophalen verzakking.
Ophalen verzakking.
Ophalen verzakking.
Verwijderen wortelgroei.
-Openemn verharding
-Verwijderen wortels
-Aanbrengen wordteldoek
-Herbestraten
-Leveren inboet matreiaal
m2 Vervangen afgebrokkelde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen

€
€
€
€
€

€

Maatregel uitwerken.
Ophalen verzakking.
Ophalen verzakking.
Ophalen verzakking.
Verwijderen wortelgroei.
-Openemn verharding
-Verwijderen wortels
-Aanbrengen wordteldoek
-Herbestraten
-Leveren inboet matreiaal
m2 Vervangen afgebrokkelde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen

€

35,00

m2

Vervangen afgebrokkelde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen

€

35,00

m2 Vervangen afgebrokkelde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen

€

35,00

m2 Vervangen afgebrokkelde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen

€

35,00

m2 Vervangen afgebrokkelde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen

€

35,00

m2

m2 Slijtlaag repareren met
bitumenemulsie.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen bitumenemulsie
-Leveren materiaal
m2 Slijtlaag repareren met
bitumenemulsie.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen bitumenemulsie
-Leveren materiaal
- Repareren voeg.
-Verwijderen oude voegvulling
-Aanbrengen nieuwe voegvulling

€

70,00

€

70,00

70,00

70,00

m2

€

70,00

€

70,00

€

70,00

m2

€

120,00

€

120,00

m2 Slijtlaag repareren met
bitumenemulsie.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen bitumenemulsie
-Leveren materiaal
m2 Slijtlaag repareren met
bitumenemulsie.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen bitumenemulsie
-Leveren materiaal
m Repareren voeg.
-Verwijderen oude voegvulling
-Aanbrengen nieuwe voegvulling

€

70,00

m2 Slijtlaag repareren met
bitumenemulsie.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen bitumenemulsie
-Leveren materiaal
m2 Slijtlaag repareren met
bitumenemulsie.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen bitumenemulsie
-Leveren materiaal
m Repareren voeg.
-Verwijderen oude voegvulling
-Aanbrengen nieuwe voegvulling

€

€

m2 Slijtlaag repareren met
bitumenemulsie.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen bitumenemulsie
-Leveren materiaal
m2 Slijtlaag repareren met
bitumenemulsie.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen bitumenemulsie
-Leveren materiaal
m Repareren voeg.
-Verwijderen oude voegvulling
-Aanbrengen nieuwe voegvulling

€ 120,00

m

75,00

191041968
19211149
19211181
19212081
7211189

Maatregel uitwerken.
Geen maatregel nodig.
Geen maatregel nodig.
Geen maatregel nodig.
Geen maatregel nodig.

-

-

721114

Geen maatregel nodig.

-

-

1921114

Geen maatregel nodig.

-

-

19492728 Slijtlaag repareren met
bitumenemulsie.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen bitumenemulsie
-Leveren materiaal
19492753 Slijtlaag repareren met
bitumenemulsie.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen bitumenemulsie
-Leveren materiaal
19891711 Geen maatregel nodig.

1989175

€

70,00

€

70,00

-

105,00
105,00
105,00
155,00

€ 105,00

€ 120,00

Geen maatregel nodig.

-

-

Repareren voeg.
-Verwijderen oude voegvulling
-Aanbrengen nieuwe voegvulling

€

120,00

m Repareren voeg.
-Verwijderen oude voegvulling
-Aanbrengen nieuwe voegvulling

€ 120,00

m Repareren voeg.
-Verwijderen oude voegvulling
-Aanbrengen nieuwe voegvulling

€

120,00

m Repareren voeg.
-Verwijderen oude voegvulling
-Aanbrengen nieuwe voegvulling

€ 120,00

m

19891753 Geen maatregel nodig.

-

-

Repareren voeg.
-Verwijderen oude voegvulling
-Aanbrengen nieuwe voegvulling

€

120,00

m Repareren voeg.
-Verwijderen oude voegvulling
-Aanbrengen nieuwe voegvulling

€ 120,00

m Repareren voeg.
-Verwijderen oude voegvulling
-Aanbrengen nieuwe voegvulling

€

120,00

m Repareren voeg.
-Verwijderen oude voegvulling
-Aanbrengen nieuwe voegvulling

€ 120,00

m

19892753 Voegovergang repareren met
bitumenemulsie.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen bitumenemulsie
-Leveren materiaal

€

70,00

m Voegovergang repareren met
bitumenemulsie.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen bitumenemulsie
-Leveren materiaal

€

70,00

19892953 Voegovergang repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Verwijderen oud materiaal
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Leveren materiaal

€

70,00

m Voegovergang repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Verwijderen oud materiaal
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Leveren materiaal

€

70,00

19892760 Voegovergang repareren met
bitumenemulsie.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen bitumenemulsie
-Leveren materiaal

€

70,00

m Voegovergang repareren met
bitumenemulsie.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen bitumenemulsie
-Leveren materiaal

€

70,00

19892960 Voegovergang repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Verwijderen oud materiaal
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Leveren materiaal

€

70,00

m Voegovergang repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Verwijderen oud materiaal
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Leveren materiaal

€

70,00

19492928 Slijtlaag repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Verwijderen oud materiaal
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Leveren materiaal
19492943 Slijtlaag repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Verwijderen oud materiaal
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Leveren materiaal
19492953 Slijtlaag repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Verwijderen oud materiaal
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Leveren materiaal
19492960 Slijtlaag repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Verwijderen oud materiaal
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Leveren materiaal
191154 Beton afbrokkelen repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€

70,00

€

70,00

€

70,00

€

70,00

€

70,00

€

70,00

€

70,00

€

70,00

€

325,00

m2 Slijtlaag repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Verwijderen oud materiaal
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Leveren materiaal
m2 Slijtlaag repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Verwijderen oud materiaal
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Leveren materiaal
m2 Slijtlaag repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Verwijderen oud materiaal
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Leveren materiaal
m2 Slijtlaag repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Verwijderen oud materiaal
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Leveren materiaal
m2 Repareren met PCC mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen PCC mortel
-Materiaal

€

405,00

Repareren gaten in rijdek met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal
Repareren gaten in rijdek met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal
Repareren gaten in rijdek met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal
Herstellen oppervlak beton.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
Geen maatregel nodig.

€

450,00

€

450,00

€

450,00

€

450,00

€

375,00

€

375,00

€

75,00

€

65,00

€

75,00

1911559

Repareren met epoxy mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Herstellen constructieve waarde
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal

€

325,00

m2 Repareren gaten in rijdek met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal
m2 Repareren gaten in rijdek met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal
m2 Repareren gaten in rijdek met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal
m2 Herstellen oppervlak beton.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
- Herstellen oppervlak beton.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
m2 Repareren met epoxy mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Herstellen constructieve waarde
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal

€

450,00

1911560

Repareren met epoxy mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal

€

250,00

m2 Repareren met epoxy mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal

€

250,00

1911528

1911521

1911520

1911525

1911553

-

m Voegovergang repareren met
bitumenemulsie.
Aanweizge stalen delen repareren of
vervangen
-Voorrijkosten
-Verwijderen complete
voegconstructie
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen stalen hoeklijnen
-Aanbrengen bitumenemulsie
-Leveren materiaal
m Voegovergang repareren met epoxy
mortel.
Aanweizge stalen delen repareren of
vervangen
-Voorrijkosten
-Verwijderen complete
voegconstructie
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen stalen hoeklijnen
-Aanbrengen epoxy mortel
-Leveren materiaal
m Voegovergang repareren met
bitumenemulsie.
Aanweizge stalen delen repareren of
vervangen
-Voorrijkosten
-Verwijderen complete
voegconstructie
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen stalen hoeklijnen
-Aanbrengen bitumenemulsie
-Leveren materiaal
m Voegovergang repareren met epoxy
mortel.
Aanweizge stalen delen repareren of
vervangen
-Voorrijkosten
-Verwijderen complete
voegconstructie
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen stalen hoeklijnen
-Aanbrengen epoxy mortel
-Leveren materiaal
m2 Slijtlaag repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Verwijderen oud materiaal
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Leveren materiaal
m2 Slijtlaag repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Verwijderen oud materiaal
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Leveren materiaal
m2 Slijtlaag repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Verwijderen oud materiaal
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Leveren materiaal
m2 Slijtlaag repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Verwijderen oud materiaal
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Leveren materiaal
m2 Herstellen afbrokkelen.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrij maken constructie
-Reinigen betonoppervlak
-Verwijderen slechte delen
(persluchthamer met compressor)
-Repareren wapening
-Stellen bekisting
-Reparatiemortel aanbrengen
-Ontkisten
-Aanvullen
-Leveren materiaal

€ 700,00

m2 Repareren gaten in rijdek met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal
m2 Repareren gaten in rijdek met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal
m2 Repareren gaten in rijdek met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal
m2 Herstellen oppervlak beton.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
m2 Herstellen oppervlak beton.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
m2 Herstellen scheuren
-Aan- en afvoer materieel
-Vrij maken constructie
-Reinigen betonoppervlak
-Verwijderen slechte delen
(persluchthamer met compressor)
-Repareren wapening
-Stellen bekisting
-Reparatiemortel aanbrengen
-Ontkisten
-Aanvullen
-Leveren materiaal

€ 575,00

m2 Repareren met epoxy mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal

€ 250,00

€ 700,00

€ 700,00

€ 700,00

€

70,00

€

70,00

€

70,00

€

70,00

€ 487,50

€ 575,00

€ 450,00

€

95,00

€

75,00

€ 725,00

m Voegovergang repareren met
bitumenemulsie.
Aanweizge stalen delen repareren of
vervangen
-Voorrijkosten
-Verwijderen complete
voegconstructie
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen stalen hoeklijnen
-Aanbrengen bitumenemulsie
-Leveren materiaal
m Voegovergang repareren met epoxy
mortel.
Aanweizge stalen delen repareren of
vervangen
-Voorrijkosten
-Verwijderen complete
voegconstructie
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen stalen hoeklijnen
-Aanbrengen epoxy mortel
-Leveren materiaal
m Voegovergang repareren met
bitumenemulsie.
Aanweizge stalen delen repareren of
vervangen
-Voorrijkosten
-Verwijderen complete
voegconstructie
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen stalen hoeklijnen
-Aanbrengen bitumenemulsie
-Leveren materiaal
m Voegovergang repareren met epoxy
mortel.
Aanweizge stalen delen repareren of
vervangen
-Voorrijkosten
-Verwijderen complete
voegconstructie
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen stalen hoeklijnen
-Aanbrengen epoxy mortel
-Leveren materiaal
m2 Slijtlaag repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Verwijderen oud materiaal
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Leveren materiaal
m2 Slijtlaag repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Verwijderen oud materiaal
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Leveren materiaal
m2 Slijtlaag repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Verwijderen oud materiaal
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Leveren materiaal
m2 Slijtlaag repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Verwijderen oud materiaal
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Leveren materiaal
m2 Vervangen delen van de constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Verwerken reparatie specie
-Ontkisten
-Aanbrengen overige
constructiedelen
-Afwerken

€

700,00

€

700,00

€

700,00

€

700,00

€

70,00

€

70,00

€

70,00

€

70,00

€

975,00

m2 Repareren gaten in rijdek met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal
m2 Repareren gaten in rijdek met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal
m2 Repareren gaten in rijdek met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal
m2 Herstellen oppervlak beton.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
m2 Herstellen oppervlak beton.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
m2 Vervangen delen van de constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Verwerken reparatie specie
-Ontkisten
-Aanbrengen overige
constructiedelen
-Afwerken

€

775,00

€

775,00

€

625,00

€

105,00

€

75,00

m2 Repareren met epoxy mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal

€

€ 1.475,00

250,00

m Voegovergang repareren met
bitumenemulsie.
Aanweizge stalen delen repareren of
vervangen
-Voorrijkosten
-Verwijderen complete
voegconstructie
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen stalen hoeklijnen
-Aanbrengen bitumenemulsie
-Leveren materiaal
m Voegovergang repareren met epoxy
mortel.
Aanweizge stalen delen repareren of
vervangen
-Voorrijkosten
-Verwijderen complete
voegconstructie
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen stalen hoeklijnen
-Aanbrengen epoxy mortel
-Leveren materiaal
m Voegovergang repareren met
bitumenemulsie.
Aanweizge stalen delen repareren of
vervangen
-Voorrijkosten
-Verwijderen complete
voegconstructie
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen stalen hoeklijnen
-Aanbrengen bitumenemulsie
-Leveren materiaal
m Voegovergang repareren met epoxy
mortel.
Aanweizge stalen delen repareren of
vervangen
-Voorrijkosten
-Verwijderen complete
voegconstructie
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen stalen hoeklijnen
-Aanbrengen epoxy mortel
-Leveren materiaal
m2 Slijtlaag repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Verwijderen oud materiaal
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Leveren materiaal
m2 Slijtlaag repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Verwijderen oud materiaal
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Leveren materiaal
m2 Slijtlaag repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Verwijderen oud materiaal
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Leveren materiaal
m2 Slijtlaag repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Verwijderen oud materiaal
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Leveren materiaal
m2 Vervangen delen van de constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (liggers en
dek)
-Afwerken

€ 700,00

m

€ 700,00

m

€ 700,00

m

€ 700,00

m

€

70,00

m2

€

70,00

m2

€

70,00

m2

€

70,00

m2

€ 975,00

m2

m2 Repareren gaten in rijdek met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal
m2 Repareren gaten in rijdek met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal
m2 Repareren gaten in rijdek met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal
m2 Herstellen oppervlak beton.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
m2 Herstellen oppervlak beton.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
m2 Vervangen delen van de constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (liggers en
dek)
-Afwerken

€ 975,00

m2

€ 975,00

m2

€ 725,00

m2

€ 105,00

m2

€

75,00

m2

€ 1.475,00

m2

m2 Repareren met epoxy mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal

€ 250,00

m2

37515

Beton breuk repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal

€

300,00

m Repareren breuk met PCC mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen PCC mortel
-Materiaal

€

425,00

m Herstellen breuk.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrij maken constructie
-Reinigen betonoppervlak
-Verwijderen slechte delen
(persluchthamer met compressor)
-Repareren wapening
-Stellen bekisting
-Reparatiemortel aanbrengen
-Ontkisten
-Aanvullen
-Leveren materiaal

€ 785,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 1.575,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 1.575,00

m

37525

Herstellen oppervlak beton.
-Aanvoer hulpconstructie (steiger,
hoogwerker)
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
-Avoeren hulpconstructie
Bijwerken schilderwerk balk.
-Verwijderen bestaande coating
-Vetvrij maken
-Aanbrengen coating

€

325,00

€

325,00

295,00

m

175,00

€

200,00

m Herstellen oppervlak beton.
-Aanvoer hulpconstructie (steiger,
hoogwerker)
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
-Avoeren hulpconstructie
m Bijwerken schilderwerk balk.
-Verwijderen bestaande coating
-Vetvrij maken
-Aanbrengen coating

€ 295,00

€

m Herstellen oppervlak beton.
-Aanvoer hulpconstructie (steiger,
hoogwerker)
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
-Avoeren hulpconstructie
m Bijwerken schilderwerk balk.
-Verwijderen bestaande coating
-Vetvrij maken
-Aanbrengen coating

€

120,00

m Herstellen oppervlak beton.
-Aanvoer hulpconstructie (steiger,
hoogwerker)
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
-Avoeren hulpconstructie
m Bijwerken schilderwerk balk.
-Verwijderen bestaande coating
-Vetvrij maken
-Aanbrengen coating

€ 325,00

€

m Herstellen oppervlak beton.
-Aanvoer hulpconstructie (steiger,
hoogwerker)
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
-Avoeren hulpconstructie
m Bijwerken schilderwerk balk.
-Verwijderen bestaande coating
-Vetvrij maken
-Aanbrengen coating

€ 200,00

m

65154

Beton afbrokkelen repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€

250,00

m Repareren met PCC mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen PCC mortel
-Materiaal

€

450,00

m Herstellen afbrokkelen.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrij maken constructie
-Reinigen betonoppervlak
-Verwijderen slechte delen
(persluchthamer met compressor)
-Repareren wapening
-Stellen bekisting
-Reparatiemortel aanbrengen
-Ontkisten
-Aanvullen
-Leveren materiaal

€ 785,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 2.260,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 2.260,00

m

196254

Asfaltverharding aanvullen met
koudasfalt.
-Leveren en aanbrengen koud asfalt

€

150,00

m2 Asfaltverharding repareren met
€
warmbereid asfalt.
-Verwijderen en afvoeren bestaande
verharding
-Leveren en aanbrengen nieuw asfalt

275,00

m2 Asfaltverharding repareren met
€ 325,00
warmbereid asfalt.
-Verwijderen en afvoeren bestaande
verharding
-Leveren en aanbrengen
funderingsmateriaal
-Leveren en aanbrengen nieuw asfalt

m2 Asfaltverharding repareren met
€
warmbereid asfalt.
-Verwijderen en afvoeren bestaande
verharding
-Leveren en aanbrengen
funderingsmateriaal
-Leveren en aanbrengen nieuw asfalt

325,00

m2 Asfaltverharding repareren met
€ 325,00
warmbereid asfalt.
-Verwijderen en afvoeren bestaande
verharding
-Leveren en aanbrengen
funderingsmateriaal
-Leveren en aanbrengen nieuw asfalt

m2

1962557

Randschade asfaltverharding
repareren.
-Aanvoer materieel (frees, wals)
-Verkeersafzetting
-Leveren en aanbrengen kleef en
asfalt
-Frezen randschade
-Afvoeren materiaal
-Aanbrenegn kleef en asfalt en
walsen
-Verwijderen verkeersafzetting
-Opruimen terrein

€

475,00

m Randschade asfaltverharding
repareren.
-Aanvoer materieel (frees, wals)
-Verkeersafzetting
-Leveren en aanbrengen kleef en
asfalt
-Frezen randschade
-Afvoeren materiaal
-Aanbrenegn kleef en asfalt en
walsen
-Verwijderen verkeersafzetting
-Opruimen terrein

€

415,00

m Randschade asfaltverharding
repareren.
-Aanvoer materieel (frees, wals)
-Verkeersafzetting
-Leveren en aanbrengen kleef en
asfalt
-Frezen randschade
-Afvoeren materiaal
-Aanbrenegn kleef en asfalt en
walsen
-Verwijderen verkeersafzetting
-Opruimen terrein

m2 Randschade asfaltverharding
repareren.
-Aanvoer materieel (frees, wals)
-Verkeersafzetting
-Leveren en aanbrengen kleef en
asfalt
-Frezen randschade
-Afvoeren materiaal
-Aanbrenegn kleef en asfalt en
walsen
-Verwijderen verkeersafzetting
-Opruimen terrein

€

375,00

m2 Randschade asfaltverharding
repareren.
-Aanvoer materieel (frees, wals)
-Verkeersafzetting
-Leveren en aanbrengen kleef en
asfalt
-Frezen randschade
-Afvoeren materiaal
-Aanbrenegn kleef en asfalt en
walsen
-Verwijderen verkeersafzetting
-Opruimen terrein

€ 375,00

m2

1962560

Repareren scheur.
-Reinigen scheur
-Afgieten met bitumen
-Afstrooien met split
Geen maatregel nodig.

€

100,00

100,00

€

m Repareren scheur.
€
-Reinigen scheur
-Afgieten met bitumen
-Afstrooien met split
m Herstellen oppervlak beton.
€
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
m2 Asfaltverharding repareren met
€
warmbereid asfalt.
-Verwijderen en afvoeren bestaande
verharding
-Leveren en aanbrengen
funderingsmateriaal
-Leveren en aanbrengen nieuw asfalt

m Repareren scheur.
€ 100,00
-Reinigen scheur
-Afgieten met bitumen
-Afstrooien met split
175,00 m Herstellen oppervlak beton.
€ 175,00
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
325,00 m2 Asfaltverharding repareren met
€ 325,00
warmbereid asfalt.
-Verwijderen en afvoeren bestaande
verharding
-Leveren en aanbrengen
funderingsmateriaal
-Leveren en aanbrengen nieuw asfalt

m

Asfaltverharding aanvullen met
koudasfalt.
-Leveren en aanbrengen koud asfalt

m Repareren scheur.
€ 100,00
-Reinigen scheur
-Afgieten met bitumen
-Afstrooien met split
m Herstellen oppervlak beton.
€ 175,00
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
m2 Asfaltverharding repareren met
€ 325,00
warmbereid asfalt.
-Verwijderen en afvoeren bestaande
verharding
-Leveren en aanbrengen
funderingsmateriaal
-Leveren en aanbrengen nieuw asfalt

100,00

76254

m Repareren scheur.
€
-Reinigen scheur
-Afgieten met bitumen
-Afstrooien met split
- Herstellen oppervlak beton.
€
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
m2 Asfaltverharding repareren met
€
warmbereid asfalt.
-Verwijderen en afvoeren bestaande
verharding
-Leveren en aanbrengen nieuw asfalt

76256

Geen maatregel nodig.

m2 Vervangen asfaltverharding.
€
-Frezen asfalt
-Leveren en aanbrengen nieuw asfalt
2 lagen
-Afvoren vijkomende materialen

250,00

76257
76294

Geen maatregel nodig.
Slijtlaag repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal
Herstellen aansluiting.
Vervangen losse delen.
-Verwijderen losse delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen
Beton afbrokkelen repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Hulpconstructies (steiger of ponton)
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

37553

1989553

95132
105243

111654

-

150,00

-

€

125,00

€
€

75,00
50,00

€

700,00

-

Herstellen oneffenheden.
-Frezen asfalt
-Aanbrengen nieuwe laag DAB
-Afvoeren vrijkomende materialen

- Geen maatregel nodig.
m2 Slijtlaag repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal
st Herstellen aansluiting.
st Vervangen losse delen.
-Verwijderen losse delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen
m2 Repareren met PCC mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen PCC mortel
-Materiaal

175,00

275,00

€

75,00

m2 Herstellen oneffenheden.
-Frezen asfalt
-Aanbrengen nieuwe laag DAB
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

125,00

€
€

75,00
75,00

€

725,00

- Geen maatregel nodig.
m2 Slijtlaag repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal
st Herstellen aansluiting.
st Vervangen losse delen.
-Verwijderen losse delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen
m2 Herstellen afbrokkelen.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrij maken constructie
-Reinigen betonoppervlak
-Verwijderen slechte delen
(persluchthamer met compressor)
-Repareren wapening
-Stellen bekisting
-Reparatiemortel aanbrengen
-Ontkisten
-Aanvullen
-Leveren materiaal

€ 175,00

€ 375,00

€ 100,00

€

75,00

€ 75,00
€ 150,00

€ 975,00

- Geen maatregel nodig.
m2 Slijtlaag repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal
st Herstellen aansluiting.
st Vervangen losse delen.
-Verwijderen losse delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen
m2 Vervangen delen van de constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Verwerken reparatie specie
-Ontkisten
-Aanbrengen overige
constructiedelen
-Afwerken

€

65,00

€
€

75,00
200,00

€ 1.950,00

m

m2

m2 Vervangen asfaltverharding.
€ 250,00
-Frezen asfalt
-Leveren en aanbrengen nieuw asfalt
2 lagen
-Afvoren vijkomende materialen

m2

- Geen maatregel nodig.
m2 Slijtlaag repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal
st Herstellen aansluiting.
st Vervangen losse delen.
-Verwijderen losse delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen
m2 Vervangen delen van de constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (liggers en
dek)
-Afwerken

65,00

m2

€ 75,00
€ 200,00

st
st

€ 1.950,00

m2

€

123523

Beschadiging repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Verwijderen beschadigde delen
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€

350,00

m Beschadiging repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Verwijderen beschadigde delen
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€

450,00

m Beschadiging repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Verwijderen beschadigde delen
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€ 785,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 2.260,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 2.260,00

m

123559

Scheur in beton repareren met
epoxy mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Herstellen constructie
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal

€

500,00

m Scheur(en) repareren met PCC
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Herstellen constructie
-Aanbrengen PCC mortel
-Materiaal

€

575,00

m Herstellen scheur(en)
-Aan- en afvoer materieel
-Vrij maken constructie
-Reinigen betonoppervlak
-Verwijderen slechte delen
(persluchthamer met compressor)
-Repareren wapening
-Stellen bekisting
-Reparatiemortel aanbrengen
-Ontkisten
-Aanvullen
-Leveren materiaal

€ 725,00

m Vervangen delen van de constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Verwerken reparatie specie
-Ontkisten
-Aanbrengen overige
constructiedelen
-Afwerken

€ 1.275,00

m Vervangen delen van de constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (liggers en
dek)
-Afwerken

€ 1.275,00

m

129244

Geen maatregel nodig.

-

-

129164

Geen maatregel nodig.

-

-

12954

Beton afbrokkelen repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€

350,00

129523

Betonschade repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€

129511
158525

129560

Vastzetten losliggende delen.
Herstellen oppervlak beton.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
Herstellen oppervlak beton.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
Vastzetten losliggende delen.
Mogelijke nadere inspectie
Herstellen oppervlakteschade
(keer)wand.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
Herstellen oppervlakteschade
(keer)wand.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
Geen maatregel nodig.

129584

Geen maatregel nodig.

129586

Beton repareren met polymerische
mortel.
-Voorrijkosten
-Verwijderen losse delen
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Leveren materiaal

€

350,00

m2 Beton repareren met polymerische
mortel.
-Voorrijkosten
-Verwijderen losse delen
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Leveren materiaal

136254

Asfaltverharding aanvullen met
koudasfalt.
-Leveren en aanbrengen koud asfalt

€

150,00

141520

Geen maatregel nodig.

141546
143546
151525

Mogelijke nadere inspectie
Mogelijke nadere inspectie
Herstellen oppervlak beton.
-Aanvoer hulpconstructie (steiger,
hoogwerker)
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
-Avoeren hulpconstructie
Mogelijke nadere inspectie
Bijwerken sloof.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen epoxymortel
-Afwerken met coating
Geen maatregel nodig.

129525

129543
129546
129553

158553

151546
151553

154135

Vervangen afgebrokkelde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€

190,00

m2 Vervangen afgebrokkelde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€ 190,00

m2 Vervangen afgebrokkelde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€

190,00

m2 Vervangen afgebrokkelde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€ 190,00

m2

Vervangen natuursteen.
-Verwijderen en afvoeren oude
natuursteen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
natuurstenen sloof
m Beton afbrokkelen repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€

300,00

€ 300,00

300,00

m Vervangen natuursteen.
-Verwijderen en afvoeren oude
natuursteen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
natuurstenen sloof
m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 300,00

m

450,00

m Vervangen natuursteen.
-Verwijderen en afvoeren oude
natuursteen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
natuurstenen sloof
m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€

€

m Vervangen natuursteen.
-Verwijderen en afvoeren oude
natuursteen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
natuurstenen sloof
m Beton afbrokkelen repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€ 2.260,00

m

675,00

m Betonschade repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€

750,00

m Betonschade repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€ 995,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 2.260,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 2.260,00

m

€
€

100,00
75,00

€
€

150,00
65,00

250,00
105,00

m
m2

65,00

€

105,00

m Vastzetten losliggende delen.
m2 Herstellen oppervlak beton.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
m2 Herstellen oppervlak beton.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
m Vastzetten losliggende delen.
st Mogelijke nadere inspectie
m2 Herstellen oppervlakteschade
(keer)wand.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
m2 Herstellen oppervlakteschade
(keer)wand.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 250,00
€ 105,00

€

m Vastzetten losliggende delen.
m2 Herstellen oppervlak beton.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
m2 Herstellen oppervlak beton.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
m Vastzetten losliggende delen.
st Mogelijke nadere inspectie
m2 Herstellen oppervlakteschade
(keer)wand.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
m2 Herstellen oppervlakteschade
(keer)wand.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€
€

75,00

m Vastzetten losliggende delen.
m2 Herstellen oppervlak beton.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
m2 Herstellen oppervlak beton.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
m Vastzetten losliggende delen.
st Mogelijke nadere inspectie
m2 Herstellen oppervlakteschade
(keer)wand.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
m2 Herstellen oppervlakteschade
(keer)wand.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
m Herstellen scheur(en)
-Aan- en afvoer materieel
-Vrij maken constructie
-Reinigen betonoppervlak
-Verwijderen slechte delen
(persluchthamer met compressor)
-Repareren wapening
-Stellen bekisting
-Reparatiemortel aanbrengen
-Ontkisten
-Aanvullen
-Leveren materiaal

€ 200,00
€ 95,00

€

m Vastzetten losliggende delen.
m2 Herstellen oppervlak beton.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
m2 Herstellen oppervlak beton.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
m Vastzetten losliggende delen.
st Mogelijke nadere inspectie
m2 Herstellen oppervlakteschade
(keer)wand.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
m2 Herstellen oppervlakteschade
(keer)wand.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
- Scheur(en) repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Herstellen constructie
-Aanbrengen PCC mortel
-Materiaal

€ 105,00

m2

€ 250,00
€ 1.500,00
€ 105,00

m
st
m2

€ 105,00

m2

€ 2.260,00

m

€ 100,00
€ 1.500,00
€ 75,00

€

75,00

-

-

-

€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 325,00

€ 1.500,00
€ 120,00

-

€ 150,00
€ 1.500,00
€ 65,00

€ 785,00

€

95,00

€ 200,00
€ 1.500,00
€ 95,00

€

95,00

€ 2.260,00

€ 250,00
€ 1.500,00
€ 105,00

€

105,00

€

65,00

€

450,00

€

120,00

m Repareren voeg.
-Verwijderen oude voegvulling
-Aanbrengen nieuwe voegvulling

€ 140,00

m Repareren voeg.
-Verwijderen oude voegvulling
-Aanbrengen nieuwe voegvulling

€

160,00

m Repareren voeg.
-Verwijderen oude voegvulling
-Aanbrengen nieuwe voegvulling

€ 160,00

m

€

395,00

m2 Herstellen wapeningscorrosie.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrij maken constructie
-Reinigen betonoppervlak
-Verwijderen slechte delen
(persluchthamer met compressor)
-Repareren wapening
-Stellen bekisting
-Reparatiemortel aanbrengen
-Ontkisten
-Aanvullen
-Leveren materiaal

€ 525,00

m2 Herstellen wapeningscorrosie.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrij maken constructie
-Reinigen betonoppervlak
-Verwijderen slechte delen
(persluchthamer met compressor)
-Repareren wapening
-Stellen bekisting
-Reparatiemortel aanbrengen
-Ontkisten
-Aanvullen
-Leveren materiaal

€

725,00

m2 Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 1.150,00

m2

m2 Asfaltverharding repareren met
€
warmbereid asfalt.
-Verwijderen en afvoeren bestaande
verharding
-Leveren en aanbrengen nieuw asfalt

275,00

m2 Asfaltverharding repareren met
€ 325,00
warmbereid asfalt.
-Verwijderen en afvoeren bestaande
verharding
-Leveren en aanbrengen
funderingsmateriaal
-Leveren en aanbrengen nieuw asfalt

m2 Asfaltverharding repareren met
€
warmbereid asfalt.
-Verwijderen en afvoeren bestaande
verharding
-Leveren en aanbrengen
funderingsmateriaal
-Leveren en aanbrengen nieuw asfalt

325,00

m2 Asfaltverharding repareren met
€ 325,00
warmbereid asfalt.
-Verwijderen en afvoeren bestaande
verharding
-Leveren en aanbrengen
funderingsmateriaal
-Leveren en aanbrengen nieuw asfalt

m2

-

-

Repareren voeg.
-Verwijderen oude voegvulling
-Aanbrengen nieuwe voegvulling

Herstellen oplegpunt
-Aanberengen hulpconstructie
-Verwijderen bestaande constructie
-Aanbrengen nieuw oplegpunt
-verwijderen hulpconstructie
-Afvoeren vrijkomende materialen

st Mogelijke nadere inspectie
st Mogelijke nadere inspectie
m Herstellen oppervlak beton.
-Aanvoer hulpconstructie (steiger,
hoogwerker)
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
-Avoeren hulpconstructie
st Mogelijke nadere inspectie
m Bijwerken sloof.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen epoxymortel
-Afwerken met coating
- Repareren voeg.
-Verwijderen oude voegvulling
-Aanbrengen nieuwe voegvulling

€ 725,00

€ 2.260,00

€ 1.420,00

st Herstellen oplegpunt
-Aanberengen hulpconstructie
-Verwijderen bestaande constructie
-Aanbrengen nieuw oplegpunt
-verwijderen hulpconstructie
-Afvoeren vrijkomende materialen

€ 1.620,00

st Herstellen oplegpunt
-Aanberengen hulpconstructie
-Verwijderen bestaande constructie
-Aanbrengen nieuw oplegpunt
-verwijderen hulpconstructie
-Afvoeren vrijkomende materialen

€ 1.820,00

st Herstellen oplegpunt
-Aanberengen hulpconstructie
-Verwijderen bestaande constructie
-Aanbrengen nieuw oplegpunt
-verwijderen hulpconstructie
-Afvoeren vrijkomende materialen

€ 1.820,00

st

€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 325,00

st Mogelijke nadere inspectie
st Mogelijke nadere inspectie
m Herstellen oppervlak beton.
-Aanvoer hulpconstructie (steiger,
hoogwerker)
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
-Avoeren hulpconstructie
st Mogelijke nadere inspectie
m Bijwerken sloof.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen epoxymortel
-Afwerken met coating
m Repareren voeg.
-Verwijderen oude voegvulling
-Aanbrengen nieuwe voegvulling

€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 325,00

st Mogelijke nadere inspectie
st Mogelijke nadere inspectie
m Herstellen oppervlak beton.
-Aanvoer hulpconstructie (steiger,
hoogwerker)
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
-Avoeren hulpconstructie
st Mogelijke nadere inspectie
m Bijwerken sloof.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen epoxymortel
-Afwerken met coating
m Repareren voeg.
-Verwijderen oude voegvulling
-Aanbrengen nieuwe voegvulling

€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 295,00

st Mogelijke nadere inspectie
st Mogelijke nadere inspectie
m Herstellen oppervlak beton.
-Aanvoer hulpconstructie (steiger,
hoogwerker)
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
-Avoeren hulpconstructie
st Mogelijke nadere inspectie
m Bijwerken sloof.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen epoxymortel
-Afwerken met coating
m Repareren voeg.
-Verwijderen oude voegvulling
-Aanbrengen nieuwe voegvulling

€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 295,00

st
st
m

€ 1.500,00
€ 175,00

st
m

€ 120,00

m

€ 1.500,00
€ 175,00

€

120,00

€ 1.500,00
€ 175,00

€ 120,00

€ 1.500,00
€ 175,00

€

120,00

154515

Beton breuk repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal

€

650,00

m Repareren breuk met PCC mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen PCC mortel
-Materiaal

€

675,00

m Herstellen breuk.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrij maken constructie
-Reinigen betonoppervlak
-Verwijderen slechte delen
(persluchthamer met compressor)
-Repareren wapening
-Stellen bekisting
-Reparatiemortel aanbrengen
-Ontkisten
-Aanvullen
-Leveren materiaal

€ 975,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 1.950,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 1.950,00

m

129521

Vervangen beschadigde delen.
-Verwijderen en afvoeren
beshadigde delen
-Leveren en aanbrengen reparatie
materiaal
-Afwerken reparatieplekken

€

250,00

m2 Vervangen beschadigde delen
-Verwijderen en afvoeren
beshadigde delen
-Leveren en aanbrengen reparatie
materiaal
-Afwerken reparatieplekken

€

250,00

m2 Herstellen deformatie.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrij maken constructie
-Reinigen betonoppervlak
-Verwijderen slechte delen
(persluchthamer met compressor)
-Repareren wapening
-Stellen bekisting
-Reparatiemortel aanbrengen
-Ontkisten
-Aanvullen
-Leveren materiaal

€ 425,00

m2 Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€

575,00

m2 Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 575,00

m2

1292421

Geen maatregel nodig.

€

230,00

m2 Vervangen gebroken stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€

m2 Vervangen gebroken stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€

210,00

m2 Vervangen gebroken stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€ 210,00

m2

129528

Repareren gaten in keerwand met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€

325,00

m2 Repareren gaten in keerwand met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€

450,00

m2 Repareren gaten in keerwand met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€ 1.695,00

m2 Vervangen delen van de constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Verwerken reparatie specie
-Ontkisten
-Aanbrengen overige
constructiedelen
-Afwerken

€ 2.825,00

m2 Vervangen delen van de constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (liggers en
dek)
-Afwerken

€ 2.825,00

m2

154521

Beton defomatie repareren met
epoxy mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal

€

650,00

m Repareren deformatie met PCC
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen PCC mortel
-Materiaal

€

675,00

m Herstellen deformatie.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrij maken constructie
-Reinigen betonoppervlak
-Verwijderen slechte delen
(persluchthamer met compressor)
-Repareren wapening
-Stellen bekisting
-Reparatiemortel aanbrengen
-Ontkisten
-Aanvullen
-Leveren materiaal

€ 975,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 1.950,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 1.950,00

m

154525

Herstellen oppervlak beton.
-Aanvoer hulpconstructie (steiger,
hoogwerker)
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
-Avoeren hulpconstructie
Vastzetten losliggende delen.
Mogelijke nadere inspectie
Bijwerken steunpunt_algemeen.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen epoxymortel
-Afwerken met coating

€

325,00

m Herstellen oppervlak beton.
-Aanvoer hulpconstructie (steiger,
hoogwerker)
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
-Avoeren hulpconstructie
m Vastzetten losliggende delen.
st Mogelijke nadere inspectie
m Bijwerken steunpunt_algemeen.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen epoxymortel
-Afwerken met coating

€

325,00

m Herstellen oppervlak beton.
-Aanvoer hulpconstructie (steiger,
hoogwerker)
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
-Avoeren hulpconstructie
m Vastzetten losliggende delen.
st Mogelijke nadere inspectie
m Bijwerken steunpunt_algemeen.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen epoxymortel
-Afwerken met coating

€ 325,00

m Herstellen oppervlak beton.
-Aanvoer hulpconstructie (steiger,
hoogwerker)
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
-Avoeren hulpconstructie
m Vastzetten losliggende delen.
st Mogelijke nadere inspectie
m Bijwerken steunpunt_algemeen.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen epoxymortel
-Afwerken met coating

€

m Herstellen oppervlak beton.
-Aanvoer hulpconstructie (steiger,
hoogwerker)
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
-Avoeren hulpconstructie
m Vastzetten losliggende delen.
st Mogelijke nadere inspectie
m Bijwerken steunpunt_algemeen.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen epoxymortel
-Afwerken met coating

€ 295,00

m

€ 250,00
€ 1.500,00
€ 175,00

m
st
m

154560

Beton scheur repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal

€

650,00

m Repareren scheur met PCC mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen PCC mortel
-Materiaal

€

675,00

m Herstellen scheur.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrij maken constructie
-Reinigen betonoppervlak
-Verwijderen slechte delen
(persluchthamer met compressor)
-Repareren wapening
-Stellen bekisting
-Reparatiemortel aanbrengen
-Ontkisten
-Aanvullen
-Leveren materiaal

€ 975,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 1.950,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 1.950,00

m

254559

Beton scheur repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal

€

850,00

m Repareren scheur met PCC mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen PCC mortel
-Materiaal

€ 1.050,00

m Herstellen scheur.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrij maken constructie
-Reinigen betonoppervlak
-Verwijderen slechte delen
(persluchthamer met compressor)
-Repareren wapening
-Stellen bekisting
-Reparatiemortel aanbrengen
-Ontkisten
-Aanvullen
-Leveren materiaal

€ 1.275,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 2.550,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 2.550,00

m

154584

Geen maatregel nodig.

-

-

Repareren voeg.
-Verwijderen oude voegvulling
-Aanbrengen nieuwe voegvulling

€

120,00

m Repareren voeg.
-Verwijderen oude voegvulling
-Aanbrengen nieuwe voegvulling

€ 120,00

m Repareren voeg.
-Verwijderen oude voegvulling
-Aanbrengen nieuwe voegvulling

€

120,00

m Repareren voeg.
-Verwijderen oude voegvulling
-Aanbrengen nieuwe voegvulling

€ 120,00

m

155543

Geen maatregel nodig.

-

-

Beton losliggende delen herstellen.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen nieuwe delen
-Materiaal

€

200,00

m2 Beton losliggende delen herstellen.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen nieuwe delen
-Materiaal

€ 200,00

m2 Beton losliggende delen herstellen.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen nieuwe delen
-Materiaal

€

350,00

m2 Beton losliggende delen herstellen.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen nieuwe delen
-Materiaal

€ 350,00

m2

155581
155967
156521

Ophalen verzakking.
Geen maatregel nodig.
Beton defomatie repareren met
epoxy mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal

€

75,00
450,00

m Ophalen verzakking.
- Geen maatregel nodig.
m Herstellen deformatie.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrij maken constructie
-Reinigen betonoppervlak
-Verwijderen slechte delen
(persluchthamer met compressor)
-Repareren wapening
-Stellen bekisting
-Reparatiemortel aanbrengen
-Ontkisten
-Aanvullen
-Leveren materiaal

€ 150,00
€ 585,00

m Ophalen verzakking.
- Ophalen verzakking.
m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€
€
€

175,00
50,00
950,00

m Ophalen verzakking.
m2 Ophalen verzakking.
m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 175,00
€ 50,00
€ 950,00

m
m2
m

156525

Geen maatregel nodig.

-

€

200,00

m Repareren met epoxy mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal

€ 200,00

m

154543
154546
154553

-

€ 100,00
€ 1.500,00
€ 120,00

€
€

65,00
350,00

-

-

Vervangen gebroken stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

m Ophalen verzakking.
- Geen maatregel nodig.
m Repareren deformatie met PCC
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen PCC mortel
-Materiaal

-

Geen maatregel nodig.

€ 150,00
€ 1.500,00
€ 175,00

€

-

-

Geen maatregel nodig.

210,00

€ 200,00
€ 1.500,00
€ 175,00

-

Repareren met epoxy mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal

295,00

€ 250,00
€ 1.500,00
€ 175,00

156543

156581
171034

Vervangen losse delen.
€
-Verwijderen losse delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen
Ophalen verzakking.
€
Locale reparatie.
€
-Verwijder dekdeel
-Verwijderen rot deel
-Aanbrengen inlay van hout of epoxy
-Aanbrengen dekdeel

171011

Geen maatregel nodig.

171046
171918

Mogelijke nadere inspectie
Corrosie verwijderen en herstellen
oppervlaktebescherming.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken (staalborstel)
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€
€

150,00
145,00

171946
223525

€ 1.500,00
€ 325,00

223546
229244

Mogelijke nadere inspectie
Herstellen oppervlak beton.
-Aanvoer hulpconstructie (steiger,
hoogwerker)
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
-Avoeren hulpconstructie
Mogelijke nadere inspectie
Geen maatregel nodig.

231244

Geen maatregel nodig.

231247

Reinigen met hoge drukspuit per 10
m brug lengte.
Bijwerken schilderwerk kolom.
-Verwijderen bestaande coating
-Vetvrij maken
-Aanbrengen coating

231553

241520

Geen maatregel nodig.

241546
243546
243525

254244

254525

254543
254560

100,00

75,00
365,00

-

€ 1.500,00
-

-

€

165,00

€

120,00

m Vervangen losse delen.
-Verwijderen losse delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen
m Ophalen verzakking.
m Vervangen balk.
-Verwijderen dek en leuning
-Verwijderen oude balk
-Aanbrengen nieuwe balk
-Aanbrengen dekdelen
-Aanbrengen leuning
-Leveren materiaal
- Vastzetten losse/ontbrekende delen.
-Leveren materiaal
-Vastzetten delen of aanbrenegn
nieuwe delen
-Afwerekn repartaie

€

75,00

€ 75,00
€ 1.575,00

€
€

150,00
475,00

st Mogelijke nadere inspectie
m Corrosie verwijderen en herstellen
profiel.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken (stralen)
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 150,00
€ 575,00

st Mogelijke nadere inspectie
m Herstellen oppervlak beton.
-Aanvoer hulpconstructie (steiger,
hoogwerker)
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
-Avoeren hulpconstructie
st Mogelijke nadere inspectie
- Vervangen afgebrokkelde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€ 1.500,00
€ 325,00

st Mogelijke nadere inspectie
m Herstellen oppervlak beton.
-Aanvoer hulpconstructie (steiger,
hoogwerker)
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
-Avoeren hulpconstructie
st Mogelijke nadere inspectie
m2 Vervangen afgebrokkelde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€ 1.500,00
€ 325,00

-

€

190,00

m2 Vervangen afgebrokkelde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€

220,00

€

175,00

Vervangen afgebrokkelde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

st Reinigen met hoge drukspuit per 10
m brug lengte.
m2 Bijwerken schilderwerk kolom.
-Verwijderen bestaande coating
-Vetvrij maken
-Aanbrengen coating

€ 1.500,00
€ 190,00

€ 1.420,00

Mogelijke nadere inspectie
Mogelijke nadere inspectie
Herstellen oppervlak beton.
-Aanvoer hulpconstructie (steiger,
hoogwerker)
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
-Avoeren hulpconstructie
Geen maatregel nodig.

€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 575,00

st
st
st

€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 575,00

-

-

Mogelijke nadere inspectie
Mogelijke nadere inspectie
Herstellen oppervlak beton.
-Aanvoer hulpconstructie (steiger,
hoogwerker)
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
-Avoeren hulpconstructie
Vervangen afgebrokkelde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

Herstellen oppervlak beton.
-Aanvoer hulpconstructie (steiger,
hoogwerker)
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
-Avoeren hulpconstructie
Vastzetten losliggende delen.
Beton breuk repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal

€

325,00

€
€

100,00
650,00

271034

Locale reparatie.
€
-Verwijder dekdeel
-Verwijderen rot deel
-Aanbrengen inlay van hout of epoxy
-Aanbrengen dekdeel

271046

Mogelijke nadere inspectie

365,00

€ 1.500,00

€ 150,00
€ 1.575,00

st Mogelijke nadere inspectie
m Corrosie verwijderen en herstellen
profiel.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken (slijptol)
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

Herstellen oplegpunt
-Aanberengen hulpconstructie
-Verwijderen bestaande constructie
-Aanbrengen nieuw oplegpunt
-verwijderen hulpconstructie
-Afvoeren vrijkomende materialen

-

50,00

150,00

-

Geen maatregel nodig.

€

€

-

258560

m Vervangen losse delen.
-Verwijderen losse delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen
m Ophalen verzakking.
m Vervangen balk.
-Verwijderen dek en leuning
-Verwijderen oude balk
-Aanbrengen nieuwe balk
-Aanbrengen dekdelen
-Aanbrengen leuning
-Leveren materiaal
m Vastzetten losse/ontbrekende delen.
-Leveren materiaal
-Vastzetten delen of aanbrenegn
nieuwe delen
-Afwerekn repartaie

€

190,00

m Herstellen oppervlak beton.
-Aanvoer hulpconstructie (steiger,
hoogwerker)
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
-Avoeren hulpconstructie
m Vastzetten losliggende delen.
m Repareren breuk met PCC mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen PCC mortel
-Materiaal

€

325,00

€
€

150,00
675,00

-

€

450,00

Scheur(en) repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Herstellen constructie
-Aanbrengen PCC mortel
-Materiaal

m Vervangen balk.
-Verwijderen dek en leuning
-Verwijderen oude balk
-Aanbrengen nieuwe balk
-Aanbrengen dekdelen
-Aanbrengen leuning
-Leveren materiaal
st Mogelijke nadere inspectie

€ 1.575,00

€ 1.500,00

€

150,00

m Vervangen losse delen.
-Verwijderen losse delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen
m Ophalen verzakking.
m Vervangen balk.
-Verwijderen dek en leuning
-Verwijderen oude balk
-Aanbrengen nieuwe balk
-Aanbrengen dekdelen
-Aanbrengen leuning
-Leveren materiaal
m Vastzetten losse/ontbrekende delen.
-Leveren materiaal
-Vastzetten delen of aanbrenegn
nieuwe delen
-Afwerekn repartaie

€

50,00

€ 175,00
€ 1.575,00

€

150,00

m Vervangen losse delen.
-Verwijderen losse delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen
m Ophalen verzakking.
m Vervangen balk.
-Verwijderen dek en leuning
-Verwijderen oude balk
-Aanbrengen nieuwe balk
-Aanbrengen dekdelen
-Aanbrengen leuning
-Leveren materiaal
m Vastzetten losse/ontbrekende delen.
-Leveren materiaal
-Vastzetten delen of aanbrenegn
nieuwe delen
-Afwerekn repartaie

€

50,00

m

€ 175,00
€ 1.575,00

m
m

€

150,00

m

st Mogelijke nadere inspectie
m Vervangen balk.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude balk
-Aanbrengen nieuwe balk
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
st Mogelijke nadere inspectie
m Herstellen oppervlak beton.
-Aanvoer hulpconstructie (steiger,
hoogwerker)
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
-Avoeren hulpconstructie
st Mogelijke nadere inspectie
m2 Vervangen afgebrokkelde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€ 150,00
€ 1.275,00

st
m

€ 1.500,00
€ 295,00

st
m

€ 1.500,00
€ 190,00

st
m2

m2

st Mogelijke nadere inspectie
m Vervangen balk.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude balk
-Aanbrengen nieuwe balk
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
st Mogelijke nadere inspectie
m Herstellen oppervlak beton.
-Aanvoer hulpconstructie (steiger,
hoogwerker)
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
-Avoeren hulpconstructie
st Mogelijke nadere inspectie
m2 Vervangen afgebrokkelde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€ 150,00
€ 1.275,00

€ 190,00

m2 Vervangen afgebrokkelde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€

190,00

m2 Vervangen afgebrokkelde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€ 190,00

st Reinigen met hoge drukspuit per 10
m brug lengte.
m Bijwerken schilderwerk kolom.
-Verwijderen bestaande coating
-Vetvrij maken
-Aanbrengen coating

€ 275,00

st Reinigen met hoge drukspuit per 10
m brug lengte.
m Bijwerken schilderwerk kolom.
-Verwijderen bestaande coating
-Vetvrij maken
-Aanbrengen coating

€

275,00

st

200,00

st Reinigen met hoge drukspuit per 10
m brug lengte.
m Bijwerken schilderwerk kolom.
-Verwijderen bestaande coating
-Vetvrij maken
-Aanbrengen coating

€ 275,00

€

€ 200,00

m

st Herstellen oplegpunt
-Aanberengen hulpconstructie
-Verwijderen bestaande constructie
-Aanbrengen nieuw oplegpunt
-verwijderen hulpconstructie
-Afvoeren vrijkomende materialen

€ 1.620,00

st Herstellen oplegpunt
-Aanberengen hulpconstructie
-Verwijderen bestaande constructie
-Aanbrengen nieuw oplegpunt
-verwijderen hulpconstructie
-Afvoeren vrijkomende materialen

€ 1.820,00

st Herstellen oplegpunt
-Aanberengen hulpconstructie
-Verwijderen bestaande constructie
-Aanbrengen nieuw oplegpunt
-verwijderen hulpconstructie
-Afvoeren vrijkomende materialen

€ 1.820,00

st

st Mogelijke nadere inspectie
st Mogelijke nadere inspectie
st Herstellen oppervlak beton.
-Aanvoer hulpconstructie (steiger,
hoogwerker)
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
-Avoeren hulpconstructie
m2 Vervangen afgebrokkelde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 575,00

st
st
st

€ 190,00

m2

m Herstellen oppervlak beton.
-Aanvoer hulpconstructie (steiger,
hoogwerker)
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
-Avoeren hulpconstructie
m Vastzetten losliggende delen.
m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 295,00

m

€ 250,00
€ 1.950,00

m
m

€ 1.500,00
€ 190,00

€ 175,00

st Mogelijke nadere inspectie
st Mogelijke nadere inspectie
st Herstellen oppervlak beton.
-Aanvoer hulpconstructie (steiger,
hoogwerker)
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
-Avoeren hulpconstructie
m2 Vervangen afgebrokkelde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 575,00

m Herstellen oppervlak beton.
-Aanvoer hulpconstructie (steiger,
hoogwerker)
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
-Avoeren hulpconstructie
m Vastzetten losliggende delen.
m Herstellen breuk.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrij maken constructie
-Reinigen betonoppervlak
-Verwijderen slechte delen
(persluchthamer met compressor)
-Repareren wapening
-Stellen bekisting
-Reparatiemortel aanbrengen
-Ontkisten
-Aanvullen
-Leveren materiaal

€ 325,00

m Herstellen scheur(en)
-Aan- en afvoer materieel
-Vrij maken constructie
-Reinigen betonoppervlak
-Verwijderen slechte delen
(persluchthamer met compressor)
-Repareren wapening
-Stellen bekisting
-Reparatiemortel aanbrengen
-Ontkisten
-Aanvullen
-Leveren materiaal

m Vervangen balk.
-Verwijderen dek en leuning
-Verwijderen oude balk
-Aanbrengen nieuwe balk
-Aanbrengen dekdelen
-Aanbrengen leuning
-Leveren materiaal
st Mogelijke nadere inspectie

€ 1.500,00
€ 295,00

€ 1.500,00
€ 190,00

st Mogelijke nadere inspectie
st Mogelijke nadere inspectie
st Herstellen oppervlak beton.
-Aanvoer hulpconstructie (steiger,
hoogwerker)
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
-Avoeren hulpconstructie
m2 Vervangen afgebrokkelde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 575,00

€

190,00

m Herstellen oppervlak beton.
-Aanvoer hulpconstructie (steiger,
hoogwerker)
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
-Avoeren hulpconstructie
m Vastzetten losliggende delen.
m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€

295,00

€ 725,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 2.260,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 2.260,00

m

€ 1.575,00

m Vervangen balk.
-Verwijderen dek en leuning
-Verwijderen oude balk
-Aanbrengen nieuwe balk
-Aanbrengen dekdelen
-Aanbrengen leuning
-Leveren materiaal
st Mogelijke nadere inspectie

€ 1.575,00

m Vervangen balk.
-Verwijderen dek en leuning
-Verwijderen oude balk
-Aanbrengen nieuwe balk
-Aanbrengen dekdelen
-Aanbrengen leuning
-Leveren materiaal
st Mogelijke nadere inspectie

€ 1.575,00

m

€ 1.500,00

st

€ 190,00

€ 200,00
€ 975,00

€ 1.500,00

€ 250,00
€ 1.950,00

€ 1.500,00

271053

Geen maatregel nodig.

-

-

Schilderen balk.
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

65,00

m Herstellen oppervlakteschade balk.
-Verwijderen bestaande
beschermlaag
-Repareren beschadigde delen
-Schuren ruwe delen
-Schilderen delen in 3 lagen

€

75,00

m Aanbrengen nieuwe beschermlaag
balk
-Verwijderen bestaande laag
-Repareren beschadingen
-Schuren ruwe delen
-Schilderen leuning in 3 lagen

€

100,00

m Aanbrengen nieuwe beschermlaag
balk.
-Verwijderen bestaande laag
-Repareren beschadingen
-Schuren ruwe delen
-Schilderen leuning in 3 lagen

€ 100,00

m

271060

Geen maatregel nodig.

-

-

Scheur(en) repareren met
polymerisch mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Herstellen constructie
-Aanbrengen PCC mortel
-Materiaal

€

365,00

m Vervangen van ligger.
-Verwijderen rijdek
-Verwijderen leuning
-Aan- en afvoer materieel
-Vervangen langsligger
-Aanbrengen rijdek en leuning
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Leveren nieuwe materialen

€ 1.575,00

m Vervangen van ligger.
-Verwijderen rijdek
-Verwijderen leuning
-Aan- en afvoer materieel
-Vervangen langsligger
-Aanbrengen rijdek en leuning
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Leveren nieuwe materialen

€ 1.575,00

m Vervangen van ligger.
-Verwijderen rijdek
-Verwijderen leuning
-Aan- en afvoer materieel
-Vervangen langsligger
-Aanbrengen rijdek en leuning
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Leveren nieuwe materialen

€ 1.575,00

m

271918

Corrosie verwijderen en herstellen
oppervlaktebescherming.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken (staalborstel)
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

m Corrosie verwijderen en herstellen
profiel.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken (slijptol)
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

475,00

m Corrosie verwijderen en herstellen
profiel.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken (stralen)
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 575,00

€ 1.275,00

m

Geen maatregel nodig.

-

-

€

85,00

m Herstellen oppervlakteschade.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructie
-Verwijderen gecorrodeerde delen
-Repareren beschadigde delen
-Schilderen delen in 3 lagen

€ 125,00

€ 185,00

m

3201910

Vastzetten/vervangen bevestiging.
-Verwijderen defecte delen
-Reinigen oppervlak
-Aanbengen nieuwe bevestiging
-Leveren materialen

€

50,00

st

Herstellen oppervlakteschade.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructie
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen
Vastzetten/vervangen bevestiging.
-Verwijderen defecte delen
-Reinigen oppervlak
-Aanbengen nieuwe bevestiging
-Leveren materialen

m Vervangen balk.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude balk
-Aanbrengen nieuwe balk
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
m Aanbrengen nieuwe beschermlaag
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen bestaande laag
-Repareren beschadingen
-Schilderen leuning in 3 lagen

€ 1.275,00

271953

m Vervangen balk.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude balk
-Aanbrengen nieuwe balk
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
m Aanbrengen nieuwe beschermlaag
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen bestaande laag
-Repareren beschadingen
-Schilderen leuning in 3 lagen

€

50,00

st

€

€

50,00

st

320546
326549

Mogelijke nadere inspectie
Geen maatregel nodig.

€ 1.500,00
-

st
-

Mogelijke nadere inspectie
Aanbrengen afwerklaag op beton.
-Repareren onderlaag
-Opruwen onderlaag met
bouchardeerhamer
-Aanbrengen afwerklaag van
spuitbeton

€ 1.500,00
€ 110,00

st Mogelijke nadere inspectie
m2 Aanbrengen afwerklaag op beton.
-Repareren onderlaag
-Opruwen onderlaag met
bouchardeerhamer
-Aanbrengen afwerklaag van
spuitbeton
_Nabehandelen deklaag

€ 1.500,00
€ 135,00

st Mogelijke nadere inspectie
m2 Aanbrengen afwerklaag op beton.
-Verwijderen deklaag
-Behandelen gecorrodeerd
wapeningsstaal
-Waarnodig aanbrengen nieuwe
wapening
-Aanbrengen afdeklaag van
(spuit)beton
-Nabehanelen deklaag (vlinderen)

€ 1.500,00
€ 175,00

st Mogelijke nadere inspectie
m2 Aanbrengen afwerklaag op beton.
-Verwijderen deklaag
-Behandelen gecorrodeerd
wapeningsstaal
-Waarnodig aanbrengen nieuwe
wapening
-Aanbrengen afdeklaag van
(spuit)beton
-Nabehanelen deklaag (vlinderen)

€ 1.500,00
€ 195,00

st
m2

326244

Geen maatregel nodig.

-

-

Vervangen afgebrokkelde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€

190,00

m2 Vervangen afgebrokkelde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€ 190,00

m2 Vervangen afgebrokkelde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€

190,00

m2 Vervangen afgebrokkelde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€ 190,00

m2

326525

Herstellen oppervlak beton.
-Aanvoer hulpconstructie (steiger,
hoogwerker)
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
-Avoeren hulpconstructie
Gaten in beton repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal

€

325,00

€

325,00

295,00

m

575,00

m Herstellen oppervlak beton.
-Aanvoer hulpconstructie (steiger,
hoogwerker)
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
-Avoeren hulpconstructie
m2 Vervangen delen van de constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (liggers en
dek)
-Afwerken

€ 295,00

€

m Herstellen oppervlak beton.
-Aanvoer hulpconstructie (steiger,
hoogwerker)
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
-Avoeren hulpconstructie
m2 Vervangen delen van de constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Verwerken reparatie specie
-Ontkisten
-Aanbrengen overige
constructiedelen
-Afwerken

€

325,00

m Herstellen oppervlak beton.
-Aanvoer hulpconstructie (steiger,
hoogwerker)
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
-Avoeren hulpconstructie
m2 Herstellen gaten
-Aan- en afvoer materieel
-Vrij maken constructie
-Reinigen betonoppervlak
-Verwijderen slechte delen
(persluchthamer met compressor)
-Repareren wapening
-Stellen bekisting
-Reparatiemortel aanbrengen
-Ontkisten
-Aanvullen
-Leveren materiaal

€ 325,00

€

m Herstellen oppervlak beton.
-Aanvoer hulpconstructie (steiger,
hoogwerker)
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
-Avoeren hulpconstructie
m2 Gaten repareren met PCC mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen PCC mortel
-Materiaal

€ 2.825,00

m2

326546
326553

Mogelijke nadere inspectie
Bijwerken Hoofddraagconstructie.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Afwerken met coating

€ 1.500,00
€ 175,00

st Mogelijke nadere inspectie
m2 Bijwerken Hoofddraagconstructie.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Afwerken met coating

€ 1.500,00
€ 175,00

st Mogelijke nadere inspectie
m2 Bijwerken Hoofddraagconstructie.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Afwerken met coating

€ 1.500,00
€ 175,00

st Mogelijke nadere inspectie
m2 Bijwerken Hoofddraagconstructie.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Afwerken met coating

€ 1.500,00
€ 200,00

st Mogelijke nadere inspectie
m2 Bijwerken Hoofddraagconstructie.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Afwerken met coating

€ 1.500,00
€ 200,00

st
m2

326559

Scheur in beton repareren met
epoxy mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Herstellen constructie
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal

€

m2 Scheur(en) repareren met PCC
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Herstellen constructie
-Aanbrengen PCC mortel
-Materiaal

€

575,00

m2 Herstellen scheur(en)
-Aan- en afvoer materieel
-Vrij maken constructie
-Reinigen betonoppervlak
-Verwijderen slechte delen
(persluchthamer met compressor)
-Repareren wapening
-Stellen bekisting
-Reparatiemortel aanbrengen
-Ontkisten
-Aanvullen
-Leveren materiaal

€ 1.695,00

m2 Vervangen delen van de constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Verwerken reparatie specie
-Ontkisten
-Aanbrengen overige
constructiedelen
-Afwerken

€ 2.825,00

m2 Vervangen delen van de constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (liggers en
dek)
-Afwerken

€ 2.825,00

m2

326560

Geen maatregel nodig.

€

575,00

m2 Herstellen scheur(en)
-Aan- en afvoer materieel
-Vrij maken constructie
-Reinigen betonoppervlak
-Verwijderen slechte delen
(persluchthamer met compressor)
-Repareren wapening
-Stellen bekisting
-Reparatiemortel aanbrengen
-Ontkisten
-Aanvullen
-Leveren materiaal

€ 1.695,00

m2 Vervangen delen van de constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Verwerken reparatie specie
-Ontkisten
-Aanbrengen overige
constructiedelen
-Afwerken

€ 2.475,00

m2 Vervangen delen van de constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (liggers en
dek)
-Afwerken

€ 2.475,00

m2

326586

Beton afbrokkelen repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€

850,00

m2 Herstellen afbrokkelen.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrij maken constructie
-Reinigen betonoppervlak
-Verwijderen slechte delen
(persluchthamer met compressor)
-Repareren wapening
-Stellen bekisting
-Reparatiemortel aanbrengen
-Ontkisten
-Aanvullen
-Leveren materiaal

€ 1.575,00

m2 Vervangen delen van de constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (liggers en
dek)
-Afwerken

€ 2.260,00

m2 Vervangen delen van de constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (liggers en
dek)
-Afwerken

€ 2.260,00

m2

326528

€

145,00

500,00

-

€

650,00

-

Scheur(en) repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Herstellen constructie
-Aanbrengen PCC mortel
-Materiaal

m2 Repareren met PCC mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen PCC mortel
-Materiaal

Vastzetten/vervangen bevestiging.
-Verwijderen defecte delen
-Reinigen oppervlak
-Aanbengen nieuwe bevestiging
-Leveren materialen

50,00

€ 1.695,00

st

Vastzetten/vervangen bevestiging.
-Verwijderen defecte delen
-Reinigen oppervlak
-Aanbengen nieuwe bevestiging
-Leveren materialen

€

185,00

€

50,00

€ 2.825,00

st Vastzetten/vervangen bevestiging.
-Verwijderen defecte delen
-Reinigen oppervlak
-Aanbengen nieuwe bevestiging
-Leveren materialen

32954

Beton afbrokkelen repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€

350,00

m Repareren met PCC mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen PCC mortel
-Materiaal

€

450,00

m Herstellen afbrokkelen.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrij maken constructie
-Reinigen betonoppervlak
-Verwijderen slechte delen
(persluchthamer met compressor)
-Repareren wapening
-Stellen bekisting
-Reparatiemortel aanbrengen
-Ontkisten
-Aanvullen
-Leveren materiaal

€ 585,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 2.260,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 2.260,00

m

329515

Beton afbrokkelen repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€

350,00

m Repareren met PCC mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen PCC mortel
-Materiaal

€

450,00

m Herstellen afbrokkelen.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrij maken constructie
-Reinigen betonoppervlak
-Verwijderen slechte delen
(persluchthamer met compressor)
-Repareren wapening
-Stellen bekisting
-Reparatiemortel aanbrengen
-Ontkisten
-Aanvullen
-Leveren materiaal

€ 585,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 2.260,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 2.260,00

m

329521

Vervangen beschadigde delen.
-Verwijderen en afvoeren
beshadigde delen
-Leveren en aanbrengen reparatie
materiaal
-Afwerken reparatieplekken

€

250,00

m2 Vervangen beschadigde delen
-Verwijderen en afvoeren
beshadigde delen
-Leveren en aanbrengen reparatie
materiaal
-Afwerken reparatieplekken

€

250,00

m2 Herstellen deformatie.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrij maken constructie
-Reinigen betonoppervlak
-Verwijderen slechte delen
(persluchthamer met compressor)
-Repareren wapening
-Stellen bekisting
-Reparatiemortel aanbrengen
-Ontkisten
-Aanvullen
-Leveren materiaal

€ 585,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 2.260,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 2.260,00

m

329543
329546
329553

Vastzetten losliggende delen.
Mogelijke nadere inspectie
Herstellen oppervlakteschade
(keer)wand.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
Herstellen oppervlak beton.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
Voegvulling repareren met kit.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Herstellen constructie
-Aanbrengen kit
-Leveren materiaal
Scheur in beton repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Herstellen constructie
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€ 100,00
€ 1.500,00
€ 75,00

m Vastzetten losliggende delen.
st Mogelijke nadere inspectie
m2 Herstellen oppervlakteschade
(keer)wand.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
m2 Herstellen oppervlak beton.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
m Voegvulling repareren met kit.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Herstellen constructie
-Aanbrengen kit
-Leveren materiaal
m Scheur(en) repareren met PCC
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Herstellen constructie
-Aanbrengen PCC mortel
-Materiaal

€ 150,00
€ 1.500,00
€ 65,00

m Vastzetten losliggende delen.
st Mogelijke nadere inspectie
m2 Herstellen oppervlakteschade
(keer)wand.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
m2 Herstellen oppervlak beton.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
m Voegvulling repareren met kit.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Herstellen constructie
-Aanbrengen kit
-Leveren materiaal
m Herstellen scheur(en)
-Aan- en afvoer materieel
-Vrij maken constructie
-Reinigen betonoppervlak
-Verwijderen slechte delen
(persluchthamer met compressor)
-Repareren wapening
-Stellen bekisting
-Reparatiemortel aanbrengen
-Ontkisten
-Aanvullen
-Leveren materiaal

€ 200,00
€ 1.500,00
€ 95,00

m Vastzetten losliggende delen.
st Mogelijke nadere inspectie
m2 Herstellen oppervlakteschade
(keer)wand.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
m2 Herstellen oppervlak beton.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
m Voegvulling repareren met kit.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Herstellen constructie
-Aanbrengen kit
-Leveren materiaal
m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 250,00
€ 1.500,00
€ 105,00

m Vastzetten losliggende delen.
st Mogelijke nadere inspectie
m2 Herstellen oppervlakteschade
(keer)wand.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
€ 105,00 m2 Herstellen oppervlak beton.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
€ 175,00 m Voegvulling repareren met kit.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Herstellen constructie
-Aanbrengen kit
-Leveren materiaal
€ 2.260,00 m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 250,00
€ 1.500,00
€ 105,00

m
st
m2

€ 105,00

m2

€

175,00

m

€ 2.260,00

m

329525

329584

329559

€

75,00

€

250,00

€

500,00

329560

Geen maatregel nodig.

33354

Beton afbrokkelen repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€

333546
333553

Mogelijke nadere inspectie
Herstellen oppervlak beton.
-Aanvoer hulpconstructie (steiger,
hoogwerker)
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
-Avoeren hulpconstructie
Herstellen oppervlak beton.
-Aanvoer hulpconstructie (steiger,
hoogwerker)
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
-Avoeren hulpconstructie
Scheur in beton repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Herstellen constructie
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€ 1.500,00
€ 275,00

333525

333560

-

250,00

€

325,00

€

500,00

€

95,00

€

175,00

€

65,00

€

200,00

€

450,00

€

450,00

m Herstellen scheur(en)
-Aan- en afvoer materieel
-Vrij maken constructie
-Reinigen betonoppervlak
-Verwijderen slechte delen
(persluchthamer met compressor)
-Repareren wapening
-Stellen bekisting
-Reparatiemortel aanbrengen
-Ontkisten
-Aanvullen
-Leveren materiaal

€ 725,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 2.260,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 2.260,00

m

m Repareren met PCC mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen PCC mortel
-Materiaal

€

350,00

m Herstellen afbrokkelen.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrij maken constructie
-Reinigen betonoppervlak
-Verwijderen slechte delen
(persluchthamer met compressor)
-Repareren wapening
-Stellen bekisting
-Reparatiemortel aanbrengen
-Ontkisten
-Aanvullen
-Leveren materiaal

€ 785,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 1.575,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 1.575,00

m

st Mogelijke nadere inspectie
m Herstellen oppervlak beton.
-Aanvoer hulpconstructie (steiger,
hoogwerker)
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
-Avoeren hulpconstructie
m Herstellen oppervlak beton.
-Aanvoer hulpconstructie (steiger,
hoogwerker)
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
-Avoeren hulpconstructie
m Scheur(en) repareren met PCC
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Herstellen constructie
-Aanbrengen PCC mortel
-Materiaal

€ 1.500,00
€ 220,00

st Mogelijke nadere inspectie
m Herstellen oppervlak beton.
-Aanvoer hulpconstructie (steiger,
hoogwerker)
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
-Avoeren hulpconstructie
m Herstellen oppervlak beton.
-Aanvoer hulpconstructie (steiger,
hoogwerker)
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
-Avoeren hulpconstructie
m Herstellen scheur(en)
-Aan- en afvoer materieel
-Vrij maken constructie
-Reinigen betonoppervlak
-Verwijderen slechte delen
(persluchthamer met compressor)
-Repareren wapening
-Stellen bekisting
-Reparatiemortel aanbrengen
-Ontkisten
-Aanvullen
-Leveren materiaal

€ 1.500,00
€ 220,00

st Mogelijke nadere inspectie
m Herstellen oppervlak beton.
-Aanvoer hulpconstructie (steiger,
hoogwerker)
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
-Avoeren hulpconstructie
m Herstellen oppervlak beton.
-Aanvoer hulpconstructie (steiger,
hoogwerker)
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
-Avoeren hulpconstructie
m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Verwerken reparatie specie
-Ontkisten
-Aanbrengen overige
constructiedelen
-Afwerken

€ 1.500,00
€ 175,00

st Mogelijke nadere inspectie
m Herstellen oppervlak beton.
-Aanvoer hulpconstructie (steiger,
hoogwerker)
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
-Avoeren hulpconstructie
m Herstellen oppervlak beton.
-Aanvoer hulpconstructie (steiger,
hoogwerker)
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
-Avoeren hulpconstructie
m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Verwerken reparatie specie
-Ontkisten
-Aanbrengen overige
constructiedelen
-Afwerken

€ 1.500,00
€ 175,00

st
m

€ 295,00

m

€ 1.575,00

m

-

Scheur(en) repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Herstellen constructie
-Aanbrengen PCC mortel
-Materiaal

€

325,00

€

450,00

€ 725,00

€ 325,00

€ 725,00

€

295,00

€ 1.575,00

333521

Herstellen deformatie.
-Verwijderen beschadigde
onderdelen
-Aanbrengen nieuwe onderdelen
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

m Herstellen deformatie.
-Verwijderen beschadigde
onderdelen
-Aanbrengen nieuwe onderdelen
-Afvoeren vrijkomende materialen

€ 785,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Verwerken reparatie specie
-Ontkisten
-Aanbrengen overige
constructiedelen
-Afwerken

€ 1.575,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Verwerken reparatie specie
-Ontkisten
-Aanbrengen overige
constructiedelen
-Afwerken

€ 1.575,00

m

345543
345546
345553

Vastzetten losliggende delen.
Mogelijke nadere inspectie
Bijwerken schilderwerk plafond.
-Verwijderen bestaande coating
-Vetvrij maken
-Aanbrengen coating

€ 150,00
€ 1.500,00
€ 105,00

m2 Vastzetten losliggende delen.
st Mogelijke nadere inspectie
m2 Bijwerken schilderwerk plafond.
-Verwijderen bestaande coating
-Vetvrij maken
-Aanbrengen coating

€ 200,00
€ 1.500,00
€ 105,00

m2 Vastzetten losliggende delen.
st Mogelijke nadere inspectie
m2 Bijwerken schilderwerk plafond.
-Verwijderen bestaande coating
-Vetvrij maken
-Aanbrengen coating

€ 250,00
€ 1.500,00
€ 105,00

m2 Vastzetten losliggende delen.
st Mogelijke nadere inspectie
m2 Bijwerken schilderwerk plafond.
-Verwijderen bestaande coating
-Vetvrij maken
-Aanbrengen coating

€ 250,00
€ 1.500,00
€ 105,00

m2
st
m2

345559

m Scheur(en) repareren met PCC
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Herstellen constructie
-Aanbrengen PCC mortel
-Materiaal

€ 1.750,00

m Herstellen scheur(en)
-Aan- en afvoer materieel
-Vrij maken constructie
-Reinigen betonoppervlak
-Verwijderen slechte delen
(persluchthamer met compressor)
-Repareren wapening
-Stellen bekisting
-Reparatiemortel aanbrengen
-Ontkisten
-Aanvullen
-Leveren materiaal

€ 3.500,00

m2 Vervangen delen van de constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Verwerken reparatie specie
-Ontkisten
-Aanbrengen overige
constructiedelen
-Afwerken

€ 7.000,00

m Vervangen delen van de constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (liggers en
dek)
-Afwerken

€ 7.000,00

m

345560

m2 Repareren met epoxy mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal
m2 Slijtlaag repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal
m2 Herstellen oppervlak beton.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
m2 Repareren met PCC mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen PCC mortel
-Materiaal

€

250,00

€ 250,00

250,00

m2

€

35,00

€

35,00

m2

€

65,00

€

105,00

€ 105,00

m2

€

405,00

€

975,00

m2 Repareren met epoxy mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal
m2 Slijtlaag repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal
m2 Herstellen oppervlak beton.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
m2 Vervangen delen van de constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (liggers en
dek)
-Afwerken

€ 250,00

50,00

m2 Repareren met epoxy mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal
m2 Slijtlaag repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal
m2 Herstellen oppervlak beton.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
m2 Vervangen delen van de constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Verwerken reparatie specie
-Ontkisten
-Aanbrengen overige
constructiedelen
-Afwerken

€

€

m2 Repareren met epoxy mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal
m2 Slijtlaag repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal
m2 Herstellen oppervlak beton.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
m2 Herstellen afbrokkelen.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrij maken constructie
-Reinigen betonoppervlak
-Verwijderen slechte delen
(persluchthamer met compressor)
-Repareren wapening
-Stellen bekisting
-Reparatiemortel aanbrengen
-Ontkisten
-Aanvullen
-Leveren materiaal

€ 975,00

m2

325,00

m2 Gaten repareren met PCC mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen PCC mortel
-Materiaal

€

450,00

m2 Herstellen gaten
-Aan- en afvoer materieel
-Vrij maken constructie
-Reinigen betonoppervlak
-Verwijderen slechte delen
(persluchthamer met compressor)
-Repareren wapening
-Stellen bekisting
-Reparatiemortel aanbrengen
-Ontkisten
-Aanvullen
-Leveren materiaal

€ 1.695,00

m2 Vervangen delen van de constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Verwerken reparatie specie
-Ontkisten
-Aanbrengen overige
constructiedelen
-Afwerken

€ 2.825,00

m2 Vervangen delen van de constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (liggers en
dek)
-Afwerken

€ 2.825,00

m2

Mogelijke nadere inspectie
Repareren met epoxy mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Herstellen constructieve waarde
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal

€ 1.500,00
€ 325,00

st Mogelijke nadere inspectie
m2 Repareren met epoxy mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Herstellen constructieve waarde
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal

€ 1.500,00
€ 450,00

st Mogelijke nadere inspectie
m2 Herstellen scheuren
-Aan- en afvoer materieel
-Vrij maken constructie
-Reinigen betonoppervlak
-Verwijderen slechte delen
(persluchthamer met compressor)
-Repareren wapening
-Stellen bekisting
-Reparatiemortel aanbrengen
-Ontkisten
-Aanvullen
-Leveren materiaal

€ 1.500,00
€ 725,00

st Mogelijke nadere inspectie
m2 Vervangen delen van de constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Verwerken reparatie specie
-Ontkisten
-Aanbrengen overige
constructiedelen
-Afwerken

€ 1.500,00
€ 1.475,00

st Mogelijke nadere inspectie
m2 Vervangen delen van de constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (liggers en
dek)
-Afwerken

€ 1.500,00
€ 1.475,00

st
m2

Repareren met epoxy mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal
Beton afbrokkelen repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€

250,00

€

250,00

m2

425,00

m2 Repareren met epoxy mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal
m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 250,00

€

m2 Repareren met epoxy mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal
m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€

300,00

m2 Repareren met epoxy mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal
m Herstellen afbrokkelen.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrij maken constructie
-Reinigen betonoppervlak
-Verwijderen slechte delen
(persluchthamer met compressor)
-Repareren wapening
-Stellen bekisting
-Reparatiemortel aanbrengen
-Ontkisten
-Aanvullen
-Leveren materiaal

€ 250,00

€

m2 Repareren met epoxy mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal
m Repareren met PCC mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen PCC mortel
-Materiaal

€ 2.260,00

m

351543

Bevestigen sloof aan constructie.
-Schoonmaken contactvlak
-Aanbrengen mortel
-Aanbrengen losdelen van de sloof

€

100,00

m Bevestigen sloof aan constructie.
-Schoonmaken contactvlak
-Aanbrengen mortel
-Aanbrengen losdelen van de sloof

€

125,00

m Bevestigen sloof aan constructie.
-Schoonmaken contactvlak
-Aanbrengen mortel
-Aanbrengen losdelen van de sloof
-Leveren nieuwe delen

€ 175,00

m Vervangensloof

€

220,00

m Vervangensloof

€ 220,00

m

351553

Herstellen oppervlak beton.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
Herstellen oppervlak beton.
-Aanvoer hulpconstructie (steiger,
hoogwerker)
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
-Avoeren hulpconstructie
Repareren scheur.
-Reinigen scheur
-Afgieten met bitumen
-Afstrooien met split

€

175,00

€

175,00

135,00

m

325,00

€

295,00

€ 295,00

m

€

100,00

€

100,00

€

100,00

m Herstellen oppervlak beton.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
m Herstellen oppervlak beton.
-Aanvoer hulpconstructie (steiger,
hoogwerker)
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
-Avoeren hulpconstructie
m Repareren scheur.
-Reinigen scheur
-Afgieten met bitumen
-Afstrooien met split

€ 135,00

€

m Herstellen oppervlak beton.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
m Herstellen oppervlak beton.
-Aanvoer hulpconstructie (steiger,
hoogwerker)
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
-Avoeren hulpconstructie
m Repareren scheur.
-Reinigen scheur
-Afgieten met bitumen
-Afstrooien met split

€

325,00

m Herstellen oppervlak beton.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
m Herstellen oppervlak beton.
-Aanvoer hulpconstructie (steiger,
hoogwerker)
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
-Avoeren hulpconstructie
m Repareren scheur.
-Reinigen scheur
-Afgieten met bitumen
-Afstrooien met split

€ 175,00

€

m Herstellen oppervlak beton.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
m Herstellen oppervlak beton.
-Aanvoer hulpconstructie (steiger,
hoogwerker)
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
-Avoeren hulpconstructie
m Repareren scheur.
-Reinigen scheur
-Afgieten met bitumen
-Afstrooien met split

€ 100,00

m

m Herstellen deformatie.
-Verwijderen beschadigde
onderdelen
-Aanbrengen nieuwe onderdelen
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

€ 100,00
€ 1.500,00
€ 125,00

m2 Vastzetten losliggende delen.
st Mogelijke nadere inspectie
m2 Bijwerken schilderwerk plafond.
-Verwijderen bestaande coating
-Vetvrij maken
-Aanbrengen coating

Scheur in beton repareren met
epoxy mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Herstellen constructie
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal

€

700,00

Repareren met epoxy mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal
Slijtlaag repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal
Herstellen oppervlak beton.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
Beton afbrokkelen repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€

250,00

€

65,00

€

75,00

€

325,00

3101528

Repareren gaten in rijdek met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal

€

3101546
3101559

3101560

3101294

3101525

310154

35154

351525

351560

500,00

575,00

€

35,00

€

95,00

€ 487,50

€ 785,00

€ 325,00

€ 100,00

250,00

€ 2.260,00

351584

Geen maatregel nodig.

356543

Vervangen losse delen.
-Verwijderen losse delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen
Herstellen oppervlak beton.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
Vastzetten losliggende delen.
Mogelijke nadere inspectie
Herstellen oppervlakteschade
(keer)wand.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
Herstellen breuk.
-Wegnemen oorzaak breuk
-Aanbrengen raparatie middel
-Afwerken reparatieplek
Mogelijke nadere inspectie
Geen maatregel nodig.
Scheur in beton repareren met
epoxy mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Herstellen constructie
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal

358525

358543
358546
358553

3701315

370546
370525
370559

-

€

50,00

€

75,00

€ 100,00
€ 1.500,00
€ 75,00

€

75,00

€ 1.500,00
650,00

€

-

Repareren voeg.
-Verwijderen oude voegvulling
-Aanbrengen nieuwe voegvulling

€

120,00

m Repareren voeg.
-Verwijderen oude voegvulling
-Aanbrengen nieuwe voegvulling

€ 120,00

m Repareren voeg.
-Verwijderen oude voegvulling
-Aanbrengen nieuwe voegvulling

€

120,00

m Vervangen losse delen.
-Verwijderen losse delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen
m2 Herstellen oppervlak beton.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
m Vastzetten losliggende delen.
st Mogelijke nadere inspectie
m2 Herstellen oppervlakteschade
(keer)wand.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
m Herstellen breuk.
-Wegnemen oorzaal breuk
-Aanbrengen raparatie middel
-Afwerken reparatieplek
st Mogelijke nadere inspectie
- Geen maatregel nodig.
m Scheur(en) repareren met PCC
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Herstellen constructie
-Aanbrengen PCC mortel
-Materiaal

€

50,00

€

50,00

50,00

65,00

€

95,00

m Vervangen losse delen.
-Verwijderen losse delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen
m2 Herstellen oppervlak beton.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
m Vastzetten losliggende delen.
st Mogelijke nadere inspectie
m2 Herstellen oppervlakteschade
(keer)wand.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
m Herstellen breuk.
-Wegnemen oorzaal breuk
-Aanbrengen raparatie middel
-Afwerken reparatieplek
st Mogelijke nadere inspectie
- Geen maatregel nodig.
m Vervangen delen van de constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Verwerken reparatie specie
-Ontkisten
-Aanbrengen overige
constructiedelen
-Afwerken

€

€

m Vervangen losse delen.
-Verwijderen losse delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen
m2 Herstellen oppervlak beton.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
m Vastzetten losliggende delen.
st Mogelijke nadere inspectie
m2 Herstellen oppervlakteschade
(keer)wand.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
m Herstellen breuk.
-Wegnemen oorzaal breuk
-Aanbrengen raparatie middel
-Afwerken reparatieplek
st Mogelijke nadere inspectie
- Geen maatregel nodig.
m Herstellen scheur(en)
-Aan- en afvoer materieel
-Vrij maken constructie
-Reinigen betonoppervlak
-Verwijderen slechte delen
(persluchthamer met compressor)
-Repareren wapening
-Stellen bekisting
-Reparatiemortel aanbrengen
-Ontkisten
-Aanvullen
-Leveren materiaal

€

105,00

€ 150,00
€ 1.500,00
€ 65,00

€

€ 1.500,00
775,00

€

371015

Locale reparatie.
€
-Verwijderen constructie delen zoals
dek en leuning
-Verwijderen rot deel
-Aanbrengen inlay van hout of epoxy
-Aanbrengen dekdeel

365,00

m Locale reparatie.
€
-Verwijderen constructie delen zoals
dek en leuning
-Verwijderen rot deel
-Aanbrengen inlay van hout of epoxy
-Aanbrengen dekdeel

371034

Locale reparatie.
€
-Verwijder overige constructie delen
-Verwijderen rot deel
-Aanbrengen inlay van hout of epoxy
-Aanbrengen overige constructie
delen

365,00

371343

Vervangen losse delen.
-Verwijderen losse delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen
Herstellen bevestiging.
Corrosie verwijderen en herstellen
oppervlaktebescherming.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken (staalborstel)
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

m Vervangen balk.
-Verwijderen overige constructie
delen
-Verwijderen oude balk
-Aanbrengen nieuwe balk
-Aanbrengen overige constructie
delen
-Afvoeren oude delen
-Leveren materiaal
m Vervangen losse delen.
-Verwijderen losse delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen
st Herstellen bevestiging.
m Corrosie verwijderen en herstellen
profiel.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

371910
371918

€

50,00

€
€

75,00
145,00

371943
371946
371953

Vastzetten losliggende delen.
Mogelijke nadere inspectie
Geen maatregel nodig.

€ 100,00
€ 1.500,00
-

38554

Repareren afbrokkelen.
-Reinigen oppervlak
-Afwerken met epoxy
Herstellen oppervlak beton.
-Aanvoer hulpconstructie (steiger,
hoogwerker)
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
-Avoeren hulpconstructie
Bijwerken schampstrook.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen epoxymortel
-Afwerken met coating
Repareren scheur.
-Reinigen scheur
-Afwerken met epoxy
Herstellen deformatie.
-Verwijderen beschadigde
onderdelen
-Aanbrengen nieuwe onderdelen
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

250,00

€

325,00

€

75,00

€

100,00

€

425,00

471034

Locale polymerische reparatie.
-Verwijder overige constructie delen
-Verwijderen rot deel
-Aanbrengen bekisting
-Verwerken polymerisch materiaal
-Afwerken reparatie plekken
-Aanbrengen overige constructie
delen

€

400,00

471053

Bijwerken schilderwerk balk.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Afwerken met coating

€

65,00

471918

Geen maatregel nodig.

385525

385553

385560

385521

-

75,00

365,00

€ 1.575,00

€

50,00

€
€

75,00
475,00

m Vervangen balk.
-Verwijderen constructie delen zoals
dek en leuning
-Verwijderen oude balk
-Aanbrengen nieuwe balk
-Aanbrengen dekdelen
-Aanbrengen leuning
-Leveren materiaal
m Vervangen balk.
-Verwijderen overige constructie
delen
-Verwijderen oude balk
-Aanbrengen nieuwe balk
-Aanbrengen overige constructie
delen
-Afvoeren oude delen
-Leveren materiaal
m Vervangen losse delen.
-Verwijderen losse delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen
st Herstellen bevestiging.
m Corrosie verwijderen en herstellen
profiel.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 200,00
€ 1.500,00
€ 95,00

€

75,00

€ 1.500,00
€ 725,00

€ 1.575,00

€ 1.575,00

€

50,00

€ 75,00
€ 575,00

m Vastzetten losliggende delen.
st Mogelijke nadere inspectie
- Herstellen oppervlakteschade.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructie
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen
m Repareren afbrokkelen.
-Reinigen oppervlak
-Afwerken met epoxy
m Herstellen oppervlak beton.
-Aanvoer hulpconstructie (steiger,
hoogwerker)
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
-Avoeren hulpconstructie
m Bijwerken schampstrook.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen epoxymortel
-Afwerken met coating
m Repareren scheur.
-Reinigen scheur
-Afwerken met epoxy
m Herstellen deformatie.
-Verwijderen beschadigde
onderdelen
-Aanbrengen nieuwe onderdelen
-Afvoeren vrijkomende materialen

€ 150,00
€ 1.500,00
€ 85,00

m Vastzetten losliggende delen.
st Mogelijke nadere inspectie
m Herstellen oppervlakteschade.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructie
-Verwijderen gecorrodeerde delen
-Repareren beschadigde delen
-Schilderen delen in 3 lagen

€ 200,00
€ 1.500,00
€ 125,00

€

250,00

€ 300,00

€

325,00

€

55,00

€

100,00

€

375,00

m Repareren afbrokkelen.
-Reinigen oppervlak
-Afwerken met epoxy
m Herstellen oppervlak beton.
-Aanvoer hulpconstructie (steiger,
hoogwerker)
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
-Avoeren hulpconstructie
m Bijwerken schampstrook.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen epoxymortel
-Afwerken met coating
m Repareren scheur.
-Reinigen scheur
-Afwerken met epoxy
m Herstellen deformatie.
-Verwijderen beschadigde
onderdelen
-Aanbrengen nieuwe onderdelen
-Afvoeren vrijkomende materialen

m Vervangen balk.
-Verwijderen overige constructie
delen
-Verwijderen oude balk
-Aanbrengen nieuwe balk
-Aanbrengen overige constructie
delen
-Afvoeren oude delen
-Leveren materiaal

€

318,00

m Vervangen balk.
-Verwijderen overige constructie
delen
-Verwijderen oude balk
-Aanbrengen nieuwe balk
-Aanbrengen overige constructie
delen
-Afvoeren oude delen
-Leveren materiaal

€

m Bijwerken schilderwerk balk.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen epoxymortel
-Afwerken met coating
- Geen maatregel nodig.

€

95,00

m Bijwerken schilderwerk balk.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen epoxymortel
-Afwerken met coating
- Vervangen balk.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude balk
-Aanbrengen nieuwe balk
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

€ 135,00

-

€ 325,00

€

55,00

€ 100,00

€ 250,00

318,00

€ 525,00

€ 250,00
€ 1.500,00
€ 105,00

€

75,00

€ 1.500,00
€ 1.475,00

m Repareren voeg.
-Verwijderen oude voegvulling
-Aanbrengen nieuwe voegvulling

€ 120,00

m

m Vervangen losse delen.
-Verwijderen losse delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen
m2 Herstellen oppervlak beton.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
m Vastzetten losliggende delen.
st Mogelijke nadere inspectie
m2 Herstellen oppervlakteschade
(keer)wand.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
m Herstellen breuk.
-Wegnemen oorzaal breuk
-Aanbrengen raparatie middel
-Afwerken reparatieplek
st Mogelijke nadere inspectie
- Geen maatregel nodig.
m Vervangen delen van de constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (liggers en
dek)
-Afwerken

€

50,00

m

€ 105,00

m2

€ 250,00
€ 1.500,00
€ 105,00

m
st
m2

€

75,00

m

€ 1.500,00
€ 1.475,00

st
m

€ 1.575,00

m

€ 1.575,00

m

€

50,00

m

€ 75,00
€ 1.275,00

st
m

€ 250,00
€ 1.500,00
€ 185,00

m
st
m

m Vervangen balk.
€ 1.575,00
-Verwijderen constructie delen zoals
dek en leuning
-Verwijderen oude balk
-Aanbrengen nieuwe balk
-Aanbrengen dekdelen
-Aanbrengen leuning
-Leveren materiaal
m Vervangen balk.
€ 1.575,00
-Verwijderen overige constructie
delen
-Verwijderen oude balk
-Aanbrengen nieuwe balk
-Aanbrengen overige constructie
delen
-Afvoeren oude delen
-Leveren materiaal
m Vervangen losse delen.
€
50,00
-Verwijderen losse delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen
st Herstellen bevestiging.
€
75,00
m Vervangen balk.
€ 1.275,00
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude balk
-Aanbrengen nieuwe balk
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
m Vastzetten losliggende delen.
€ 250,00
st Mogelijke nadere inspectie
€ 1.500,00
m Aanbrengen nieuwe beschermlaag
€ 185,00
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen bestaande laag
-Repareren beschadingen
-Schilderen leuning in 3 lagen

m Vervangen balk.
-Verwijderen constructie delen zoals
dek en leuning
-Verwijderen oude balk
-Aanbrengen nieuwe balk
-Aanbrengen dekdelen
-Aanbrengen leuning
-Leveren materiaal
m Vervangen balk.
-Verwijderen overige constructie
delen
-Verwijderen oude balk
-Aanbrengen nieuwe balk
-Aanbrengen overige constructie
delen
-Afvoeren oude delen
-Leveren materiaal
m Vervangen losse delen.
-Verwijderen losse delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen
st Herstellen bevestiging.
m Vervangen balk.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude balk
-Aanbrengen nieuwe balk
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
m Vastzetten losliggende delen.
st Mogelijke nadere inspectie
m Aanbrengen nieuwe beschermlaag
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen bestaande laag
-Repareren beschadingen
-Schilderen leuning in 3 lagen

m Repareren afbrokkelen.
-Reinigen oppervlak
-Afwerken met epoxy
m Herstellen oppervlak beton.
-Aanvoer hulpconstructie (steiger,
hoogwerker)
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
-Avoeren hulpconstructie
m Bijwerken schampstrook.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen epoxymortel
-Afwerken met coating
m Repareren scheur.
-Reinigen scheur
-Afwerken met epoxy
m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Verwerken reparatie specie
-Ontkisten
-Aanbrengen overige
constructiedelen
-Afwerken

€

575,00

€ 575,00

m

€

295,00

€ 295,00

m

€

55,00

€

55,00

m

€

100,00

€ 100,00

m

€

425,00

m Repareren afbrokkelen.
-Reinigen oppervlak
-Afwerken met epoxy
m Herstellen oppervlak beton.
-Aanvoer hulpconstructie (steiger,
hoogwerker)
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
-Avoeren hulpconstructie
m Bijwerken schampstrook.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen epoxymortel
-Afwerken met coating
m Repareren scheur.
-Reinigen scheur
-Afwerken met epoxy
m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Verwerken reparatie specie
-Ontkisten
-Aanbrengen overige
constructiedelen
-Afwerken

€ 425,00

m

m Vervangen balk.
-Verwijderen overige constructie
delen
-Verwijderen oude balk
-Aanbrengen nieuwe balk
-Aanbrengen overige constructie
delen
-Afvoeren oude delen
-Leveren materiaal

€

418,00

m Vervangen balk.
-Verwijderen overige constructie
delen
-Verwijderen oude balk
-Aanbrengen nieuwe balk
-Aanbrengen overige constructie
delen
-Afvoeren oude delen
-Leveren materiaal

€

418,00

m

m Bijwerken schilderwerk balk.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen epoxymortel
-Afwerken met coating
m Vervangen balk.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude balk
-Aanbrengen nieuwe balk
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

€

150,00

€ 150,00

m

€

525,00

m Bijwerken schilderwerk balk.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen epoxymortel
-Afwerken met coating
m Vervangen balk.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude balk
-Aanbrengen nieuwe balk
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

€ 525,00

m

534228

Verwijderen en/of herstellen
onderdelen leuning.
-Verwijderen delen met gaten
-Aanbrengen niewe delen
-Leveren delen

m Verwijderen en/of herstellen
onderdelen leuning.
-Verwijderen delen met gaten
-Aanbrengen niewe delen
-Leveren delen

€ 350,00

m Aanbrengen nieuwe leuning.
-Verwijderen bestaande leuning
-Aanbrengen nieuwe leuning
-Schilderen nieuwe leuning in 3
lagen
-Afvoeren vrijkomende delen

€

675,00

m Aanbrengen nieuwe leuning.
-Verwijderen bestaande leuning
-Aanbrengen nieuwe leuning
-Schilderen nieuwe leuning in 3
lagen
-Afvoeren vrijkomende delen

€ 675,00

m

534253

Geen maatregel nodig.

65,00

m Herstellen oppervlakteschade.
-Verwijderen gecorrodeerde delen
-Repareren beschadigde delen
-Schilderen delen in 3 lagen

€

m Aanbrengen nieuwe beschermlaag
-Verwijderen bestaande laag
-Repareren beschadingen
-Schilderen leuning in 3 lagen

€

100,00

m Aanbrengen nieuwe beschermlaag
-Verwijderen bestaande laag
-Repareren beschadingen
-Schilderen leuning in 3 lagen

€ 100,00

m

534611
534618

Vastzetten losliggende delen.
Geen maatregel nodig.

€

100,00
-

€
€

150,00
225,00

m Vastzetten losliggende delen.
m Vervangen gecorrodeerde delen.
-Wegslijpen gecorrodeerde delen
-Repareren gecorrodeerde delen
-Schilderen nieuwe delen in 3 lagen
-Afvoeren oude delen

€ 200,00
€ 350,00

m Vastzetten losliggende delen.
m Aanbrengen nieuwe leuning.
-Verwijderen bestaande leuning
-Aanbrengen nieuwe leuning
-Schilderen nieuwe leuning in 3
lagen
-Afvoeren vrijkomende delen

€
€

250,00
675,00

m Vastzetten losliggende delen.
m Aanbrengen nieuwe leuning.
-Verwijderen bestaande leuning
-Aanbrengen nieuwe leuning
-Schilderen nieuwe leuning in 3
lagen
-Afvoeren vrijkomende delen

€ 250,00
€ 675,00

m
m

534643
534653

Vastzetten losliggende delen.
Geen maatregel nodig.

€

100,00
-

m Vastzetten losliggende delen.
- Schilderen.
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen
m Bijwerken schilderwerk regel.
-Verwijderen bestaande coating
-Vetvrij maken
-Aanbrengen coating

€
€

150,00
65,00

m Vastzetten losliggende delen.
m Herstellen oppervlakteschade.
-Verwijderen gecorrodeerde delen
-Repareren beschadigde delen
-Schilderen delen in 3 lagen

€ 200,00
€ 75,00

m Vastzetten losliggende delen.
m Aanbrengen nieuwe beschermlaag
-Verwijderen bestaande laag
-Repareren beschadingen
-Schilderen leuning in 3 lagen

€
€

250,00
100,00

m Vastzetten losliggende delen.
m Aanbrengen nieuwe beschermlaag
-Verwijderen bestaande laag
-Repareren beschadingen
-Schilderen leuning in 3 lagen

€ 250,00
€ 100,00

m
m

546253

Bijwerken schilderwerk regel.
-Verwijderen bestaande coating
-Vetvrij maken
-Aanbrengen coating

€

65,00

€

100,00

m Bijwerken schilderwerk regel.
-Verwijderen bestaande coating
-Vetvrij maken
-Aanbrengen coating

€ 100,00

m Bijwerken schilderwerk regel.
-Verwijderen bestaande coating
-Vetvrij maken
-Aanbrengen coating

€

100,00

m Bijwerken schilderwerk regel.
-Verwijderen bestaande coating
-Vetvrij maken
-Aanbrengen coating

€ 100,00

m

552218

Geen maatregel nodig.

-

-

Aanbrengen nieuwe staander.
-Verwijderen bestaande staander
-Aanbrengen nieuwe staander
-Afvoeren vrijkomende delen

€

650,00

st Aanbrengen nieuwe staander.
-Verwijderen bestaande staander
-Aanbrengen nieuwe staander
-Afvoeren vrijkomende delen

€ 650,00

st Aanbrengen nieuwe staander.
-Verwijderen bestaande staander
-Aanbrengen nieuwe staander
-Afvoeren vrijkomende delen

€

650,00

st Aanbrengen nieuwe staander.
-Verwijderen bestaande staander
-Aanbrengen nieuwe staander
-Afvoeren vrijkomende delen

€ 650,00

st

552253

Bijwerken schilderwerk staander.
-Verwijderen bestaande coating
-Vetvrij maken
-Aanbrengen coating

65,00

m Bijwerken schilderwerk staander.
-Verwijderen bestaande coating
-Vetvrij maken
-Aanbrengen coating

€

100,00

m Bijwerken schilderwerk staander.
-Verwijderen bestaande coating
-Vetvrij maken
-Aanbrengen coating

€ 100,00

m Bijwerken schilderwerk staander.
-Verwijderen bestaande coating
-Vetvrij maken
-Aanbrengen coating

€

100,00

m Bijwerken schilderwerk staander.
-Verwijderen bestaande coating
-Vetvrij maken
-Aanbrengen coating

€ 100,00

m

619175

Geen maatregel nodig.

-

-

Repareren voeg.
-Verwijderen oude voegvulling
-Aanbrengen nieuwe voegvulling

€

120,00

m Repareren voeg.
-Verwijderen oude voegvulling
-Aanbrengen nieuwe voegvulling

€ 120,00

m Repareren voeg.
-Verwijderen oude voegvulling
-Aanbrengen nieuwe voegvulling

€

120,00

m Repareren voeg.
-Verwijderen oude voegvulling
-Aanbrengen nieuwe voegvulling

€ 120,00

m

6191745

Geen maatregel nodig.

-

-

Repareren voeg.
-Verwijderen oude voegvulling
-Aanbrengen nieuwe voegvulling

€

120,00

m Repareren voeg.
-Verwijderen oude voegvulling
-Aanbrengen nieuwe voegvulling

€ 120,00

m Repareren voeg.
-Verwijderen oude voegvulling
-Aanbrengen nieuwe voegvulling

€

120,00

m Repareren voeg.
-Verwijderen oude voegvulling
-Aanbrengen nieuwe voegvulling

€ 120,00

m

651164

Geen maatregel nodig.

-

-

€

200,00

200,00

m

€

325,00

€

295,00

€ 295,00

m

€

120,00

€

120,00

m Vervangen natuursteen.
-Verwijderen en afvoeren oude
natuursteen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
natuurstenen sloof
m Herstellen oppervlak beton.
-Aanvoer hulpconstructie (steiger,
hoogwerker)
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
-Avoeren hulpconstructie
m Repareren voeg.
-Verwijderen oude voegvulling
-Aanbrengen nieuwe voegvulling

€ 200,00

€

m Vervangen natuursteen.
-Verwijderen en afvoeren oude
natuursteen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
natuurstenen sloof
m Herstellen oppervlak beton.
-Aanvoer hulpconstructie (steiger,
hoogwerker)
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
-Avoeren hulpconstructie
m Repareren voeg.
-Verwijderen oude voegvulling
-Aanbrengen nieuwe voegvulling

€

Herstellen oppervlak beton.
-Aanvoer hulpconstructie (steiger,
hoogwerker)
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
-Avoeren hulpconstructie
Geen maatregel nodig.

m Vervangen natuursteen.
-Verwijderen en afvoeren oude
natuursteen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
natuurstenen sloof
m Herstellen oppervlak beton.
-Aanvoer hulpconstructie (steiger,
hoogwerker)
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
-Avoeren hulpconstructie
m Repareren voeg.
-Verwijderen oude voegvulling
-Aanbrengen nieuwe voegvulling

€ 200,00

651525

Vervangen natuursteen.
-Verwijderen en afvoeren oude
natuursteen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
natuurstenen sloof
m Herstellen oppervlak beton.
-Aanvoer hulpconstructie (steiger,
hoogwerker)
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
-Avoeren hulpconstructie
- Repareren voeg.
-Verwijderen oude voegvulling
-Aanbrengen nieuwe voegvulling

€ 120,00

m

71154

Beton afbrokkelen repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€

325,00

m2 Repareren met PCC mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen PCC mortel
-Materiaal

€

450,00

m2 Herstellen afbrokkelen.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrij maken constructie
-Reinigen betonoppervlak
-Verwijderen slechte delen
(persluchthamer met compressor)
-Repareren wapening
-Stellen bekisting
-Reparatiemortel aanbrengen
-Ontkisten
-Aanvullen
-Leveren materiaal

€ 1.695,00

m2 Vervangen delen van de constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Verwerken reparatie specie
-Ontkisten
-Aanbrengen overige
constructiedelen
-Afwerken

€ 2.825,00

m2 Vervangen delen van de constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (liggers en
dek)
-Afwerken

€ 2.825,00

m2

721184

Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten talud
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

50,00

m2 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten talud
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

50,00

m2 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten talud
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

m2 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten talud
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

50,00

m2 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten talud
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

50,00

m2

725781
759214

Geen maatregel nodig.
Geen maatregel nodig.

50,00
150,00

€

150,00

- Ophalen verzakking.
€
m2 Herstellen markering met
€
thermoplast.
m2 Asfaltverharding repareren met
€
warmbereid asfalt.
-Verwijderen en afvoeren bestaande
verharding
-Leveren en aanbrengen
funderingsmateriaal
-Leveren en aanbrengen nieuw asfalt

m2 Ophalen verzakking.
€ 50,00
m2 Herstellen markering met
€ 150,00
thermoplast.
m2 Asfaltverharding repareren met
€ 325,00
warmbereid asfalt.
-Verwijderen en afvoeren bestaande
verharding
-Leveren en aanbrengen
funderingsmateriaal
-Leveren en aanbrengen nieuw asfalt

m2
m2

Asfaltverharding aanvullen met
koudasfalt.
-Leveren en aanbrengen koud asfalt

- Ophalen verzakking.
€ 50,00
m2 Herstellen markering met
€ 150,00
thermoplast.
m2 Asfaltverharding repareren met
€ 325,00
warmbereid asfalt.
-Verwijderen en afvoeren bestaande
verharding
-Leveren en aanbrengen
funderingsmateriaal
-Leveren en aanbrengen nieuw asfalt

50,00
150,00

762521

Ophalen verzakking.
€
Herstellen markering met
€
thermoplast.
m2 Asfaltverharding repareren met
€
warmbereid asfalt.
-Verwijderen en afvoeren bestaande
verharding
-Leveren en aanbrengen nieuw asfalt

762523

Asfaltverharding aanvullen met
koudasfalt.
-Leveren en aanbrengen koud asfalt

€

150,00

m2 Asfaltverharding repareren met
€
warmbereid asfalt.
-Verwijderen en afvoeren bestaande
verharding
-Leveren en aanbrengen nieuw asfalt

275,00

m2 Asfaltverharding repareren met
€ 325,00
warmbereid asfalt.
-Verwijderen en afvoeren bestaande
verharding
-Leveren en aanbrengen
funderingsmateriaal
-Leveren en aanbrengen nieuw asfalt

m2 Asfaltverharding repareren met
€
warmbereid asfalt.
-Verwijderen en afvoeren bestaande
verharding
-Leveren en aanbrengen
funderingsmateriaal
-Leveren en aanbrengen nieuw asfalt

325,00

m2 Asfaltverharding repareren met
€ 325,00
warmbereid asfalt.
-Verwijderen en afvoeren bestaande
verharding
-Leveren en aanbrengen
funderingsmateriaal
-Leveren en aanbrengen nieuw asfalt

m2

762549

Geen maatregel nodig.

Asfaltverharding repareren met
€
warmbereid asfalt.
-Verwijderen en afvoeren bestaande
verharding
-Leveren en aanbrengen nieuw asfalt

240,00

m2 Asfaltverharding repareren met
€
warmbereid asfalt.
-Verwijderen en afvoeren bestaande
verharding
-Leveren en aanbrengen
funderingsmateriaal
-Leveren en aanbrengen nieuw asfalt

240,00

m2 Asfaltverharding repareren met
€
warmbereid asfalt.
-Verwijderen en afvoeren bestaande
verharding
-Leveren en aanbrengen
funderingsmateriaal
-Leveren en aanbrengen nieuw asfalt

293,75

m2 Asfaltverharding repareren met
€ 293,75
warmbereid asfalt.
-Verwijderen en afvoeren bestaande
verharding
-Leveren en aanbrengen
funderingsmateriaal
-Leveren en aanbrengen nieuw asfalt

m2

762560

Repareren scheur.
-Reinigen scheur
-Afgieten met bitumen
-Afstrooien met split
Geen maatregel nodig.
Asfaltverharding aanvullen met
koudasfalt.
-Leveren en aanbrengen koud asfalt

m Repareren scheur.
€
-Reinigen scheur
-Afgieten met bitumen
-Afstrooien met split
- Geen maatregel nodig.
m2 Asfaltverharding repareren met
€
warmbereid asfalt.
-Verwijderen en afvoeren bestaande
verharding
-Leveren en aanbrengen nieuw asfalt

100,00

m Repareren scheur.
€ 100,00
-Reinigen scheur
-Afgieten met bitumen
-Afstrooien met split
- Geen maatregel nodig.
m2 Asfaltverharding repareren met
€ 325,00
warmbereid asfalt.
-Verwijderen en afvoeren bestaande
verharding
-Leveren en aanbrengen
funderingsmateriaal
-Leveren en aanbrengen nieuw asfalt

m Repareren scheur.
€
-Reinigen scheur
-Afgieten met bitumen
-Afstrooien met split
- Geen maatregel nodig.
m2 Asfaltverharding repareren met
€
warmbereid asfalt.
-Verwijderen en afvoeren bestaande
verharding
-Leveren en aanbrengen
funderingsmateriaal
-Leveren en aanbrengen nieuw asfalt

100,00

m Repareren scheur.
€ 100,00
-Reinigen scheur
-Afgieten met bitumen
-Afstrooien met split
- Geen maatregel nodig.
m2 Asfaltverharding repareren met
€ 325,00
warmbereid asfalt.
-Verwijderen en afvoeren bestaande
verharding
-Leveren en aanbrengen
funderingsmateriaal
-Leveren en aanbrengen nieuw asfalt

m

m2 Asfaltverharding repareren met
€
warmbereid asfalt.
-Verwijderen en afvoeren bestaande
verharding
-Leveren en aanbrengen
funderingsmateriaal
-Leveren en aanbrengen nieuw asfalt

m2 Asfaltverharding repareren met
€
warmbereid asfalt.
-Verwijderen en afvoeren bestaande
verharding
-Leveren en aanbrengen
funderingsmateriaal
-Leveren en aanbrengen nieuw asfalt

293,75

651584

762566
762581

762753

Geen maatregel nodig.

€

350,00

-

€

325,00

-

-

-

€

100,00

€

150,00

-

m Verwijderen en/of herstellen
onderdelen leuning.
-Verwijderen delen met gaten
-Aanbrengen niewe delen
-Leveren delen

€

350,00

-

€

Schilderen.
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen
m Vastzetten losliggende delen.
- Schilderen.
-Corrosievrij
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

-

-

-

Asfaltverharding repareren met
€
warmbereid asfalt.
-Verwijderen en afvoeren bestaande
verharding
-Leveren en aanbrengen nieuw asfalt

275,00

275,00

240,00

75,00

€ 325,00

€ 120,00

50,00

240,00

325,00

325,00

m2 Asfaltverharding repareren met
€ 293,75
warmbereid asfalt.
-Verwijderen en afvoeren bestaande
verharding
-Leveren en aanbrengen
funderingsmateriaal
-Leveren en aanbrengen nieuw asfalt

m2

m2

m2

762928

50,00

€

220,00

€

150,00

€

50,00

€

390,00

st Vervangen onderdeel
st Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Verwerken reparatie specie
-Ontkisten
-Aanbrengen overige
constructiedelen
-Afwerken

€
€

150,00
300,00

100,00

m Vervangen delen van de constructie.
-Verwijderen slechte delen
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Aanbrengen nieuwe delen
-Afwerken en afvoeren vrijkomende
materialen

€

€

50,00

€

50,00

€

220,00

- Vervangen onderdeel
st Herstellen scheur(en)
-Aan- en afvoer materieel
-Vrij maken constructie
-Reinigen betonoppervlak
-Verwijderen slechte delen
(persluchthamer met compressor)
-Repareren wapening
-Stellen bekisting
-Reparatiemortel aanbrengen
-Ontkisten
-Aanvullen
-Leveren materiaal

€
€

150,00
225,00

m Vervangen delen van de constructie.
-Verwijderen slechte delen
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Aanbrengen nieuwe delen
-Afwerken en afvoeren vrijkomende
materialen

€

m2 Slijtlaag repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal
m2 Aanvullen verzakking.
-Leveren en verwerken grond
-Inzaaien
m Vervangen (delen) constructie.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude constructie
-Aanbrengen nieuwe constructie
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

€

50,00

m2

€

50,00

m2

€ 390,00

m

st Vervangen onderdeel
st Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Verwerken reparatie specie
-Ontkisten
-Aanbrengen overige
constructiedelen
-Afwerken

€ 150,00
€ 300,00

st
st

100,00

m Vervangen delen van de constructie.
-Verwijderen slechte delen
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Aanbrengen nieuwe delen
-Afwerken en afvoeren vrijkomende
materialen

€ 100,00

m

863515
878560

Geen maatregel nodig.
Geen maatregel nodig.

-

879528

Vervangen delen van de constructie.
-Verwijderen slechte delen
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Aanbrengen nieuwe delen
-Afwerken en afvoeren vrijkomende
materialen

€

100,00

m Vervangen delen van de constructie.
-Verwijderen slechte delen
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Aanbrengen nieuwe delen
-Afwerken en afvoeren vrijkomende
materialen

€

75,00

951315

Herstellen breuk.
-Corrosievrij maken (staalborstel)
-Herstellen breuk
-Vetvrij maken
-Aanbrengen oppervlakte
behandeling

€

145,00

st Herstellen breuk.
-Corrosievrij maken (staalborstel)
-Herstellen breuk
-Vetvrij maken
-Aanbrengen oppervlakte
behandeling

€

145,00

st Vervangen armatuur.
-Verwijderen delen van de
constructie
-Aanbrengen nieuwe armatuur
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

450,00

st Vervangen armatuur.
-Verwijderen delen van de
constructie
-Aanbrengen nieuwe armatuur
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

450,00

st Vervangen armatuur.
-Verwijderen delen van de
constructie
-Aanbrengen nieuwe armatuur
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€ 450,00

st

951511
951518

Vastzetten losliggende delen.
Geen maatregel nodig.

€

100,00
-

m Vastzetten losliggende delen.
- Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer hulpconstructie
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€
€

150,00
100,00

m Vastzetten losliggende delen.
st Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer hulpconstructie
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€
€

200,00
200,00

€
€

250,00
750,00

m
st

Mogelijke nadere inspectie
Herstellen aansluiting.
Herstellen bevestiging.
Herstellen gaten.
-Corrosievrij maken (staalborstel)
-Herstellen gaten
-Vetvrij maken
-Aanbrengen oppervlakte
behandeling

€ 1.500,00
€ 150,00
€ 75,00
€ 145,00

st
st
st
st

€ 1.500,00
€ 150,00
€ 75,00
€ 195,00

st
st
st
st

€ 1.500,00
€ 150,00
€ 75,00
€ 450,00

m Vastzetten losliggende delen.
st Vervangen armatuur.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude armatuur
-Aanbrengen nieuwe armatuur
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
st Mogelijke nadere inspectie
st Herstellen aansluiting.
st Herstellen bevestiging.
st Vervangen armatuur.
-Verwijderen delen van de
constructie
-Aanbrengen nieuwe armatuur
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€ 250,00
€ 750,00

951546
95192
951910
951928

m Vastzetten losliggende delen.
st Vervangen armatuur.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude armatuur
-Aanbrengen nieuwe armatuur
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
st Mogelijke nadere inspectie
st Herstellen aansluiting.
st Herstellen bevestiging.
st Vervangen armatuur.
-Verwijderen delen van de
constructie
-Aanbrengen nieuwe armatuur
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€ 1.500,00
€ 150,00
€ 75,00
€ 450,00

st
st
st
st

1051953

Herstellen beschermlaag armatuur.

€

75,00

st Herstellen beschermlaag armatuur.

€

150,00

st Herstellen beschermlaag armatuur.

€

200,00

st Vervangen armatuur.

€

450,00

st Vervangen armatuur.

1101011

Geen maatregel nodig.

-

-

Vastzetten losse/ontbrekende delen. €
-Leveren materiaal
-Vastzetten delen of aanbrenegn
nieuwe delen
-Afwerken reparatie

150,00

m Vastzetten losse/ontbrekende delen. €
-Leveren materiaal
-Vastzetten delen of aanbrenegn
nieuwe delen
-Afwerken reparatie

150,00

m Vastzetten losse/ontbrekende delen. €
-Leveren materiaal
-Vastzetten delen of aanbrenegn
nieuwe delen
-Afwerken reparatie

150,00

m Vastzetten losse/ontbrekende delen. €
-Leveren materiaal
-Vastzetten delen of aanbrenegn
nieuwe delen
-Afwerken reparatie

150,00

m

1101058

Geen maatregel nodig.

-

-

Herstellen beschoeiing, aanbrengen
zwaarder type.
-Verwijderen bestande beschoeeing
-Aanbrengen nieuwe beschoeiing
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

300,00

m Herstellen beschoeiing, aanbrengen
zwaarder type.
-Verwijderen bestande beschoeeing
-Aanbrengen nieuwe beschoeiing
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

200,00

m Herstellen beschoeiing, aanbrengen
zwaarder type.
-Verwijderen bestande beschoeeing
-Aanbrengen nieuwe beschoeiing
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

105,00

m Herstellen beschoeiing, aanbrengen
zwaarder type.
-Verwijderen bestande beschoeeing
-Aanbrengen nieuwe beschoeiing
-Afvoeren vrijkomende materialen

105,00

m

1101034

Geen maatregel nodig.

-

-

Locale reparatie.
-Verwijderen rotte delen
-Aanbrengen nieuwe delen
-Herstellen terrein

€

200,00

m Vervangen beschoeiing.
€
-Verwijderen overige constructie
delen
-Verwijderen oude beschoeiingdelen
-Aanbrengen nieuwe
beschoeiingdelen
-Aanbrengen overige constructie
delen
-Afvoeren oude delen
-Leveren materiaal

200,00

m Vervangen beschoeiing.
€
-Verwijderen overige constructie
delen
-Verwijderen oude beschoeiingdelen
-Aanbrengen nieuwe
beschoeiingdelen
-Aanbrengen overige constructie
delen
-Afvoeren oude delen
-Leveren materiaal

150,00

m Vervangen beschoeiing.
€ 150,00
-Verwijderen overige constructie
delen
-Verwijderen oude beschoeiingdelen
-Aanbrengen nieuwe
beschoeiingdelen
-Aanbrengen overige constructie
delen
-Afvoeren oude delen
-Leveren materiaal

m

1101060

Geen maatregel nodig.

-

-

Locale reparatie.
-Verwijderen gescheurde delen
-Aanbrengen nieuwe delen
-Herstellen terrein

€

200,00

m Vervangen beschoeiing.
€
-Verwijderen overige constructie
delen
-Verwijderen oude beschoeiingdelen
-Aanbrengen nieuwe
beschoeiingdelen
-Aanbrengen overige constructie
delen
-Afvoeren oude delen
-Leveren materiaal

200,00

m Vervangen beschoeiing.
€
-Verwijderen overige constructie
delen
-Verwijderen oude beschoeiingdelen
-Aanbrengen nieuwe
beschoeiingdelen
-Aanbrengen overige constructie
delen
-Afvoeren oude delen
-Leveren materiaal

150,00

m Vervangen beschoeiing.
€ 150,00
-Verwijderen overige constructie
delen
-Verwijderen oude beschoeiingdelen
-Aanbrengen nieuwe
beschoeiingdelen
-Aanbrengen overige constructie
delen
-Afvoeren oude delen
-Leveren materiaal

m

1116515

Beton breuk repareren met epoxy
€
mortel.
-Voorrijkosten
-Hulpconstructies (steiger of ponton)
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal

1130546
1157560

Mogelijke nadere inspectie
Repareren met epoxy mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal
Geen maatregel nodig.

Mogelijke nadere inspectie
Herstellen aansluiting.
Herstellen bevestiging.
Herstellen gaten.
-Corrosievrij maken (staalborstel)
-Herstellen gaten
-Vetvrij maken
-Aanbrengen oppervlakte
behandeling

50,00

50,00

-

Geen maatregel nodig.
Scheur(en) repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Herstellen constructie
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal

€

€

Geen maatregel nodig.

-

50,00

m2 Slijtlaag repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal
m2 Aanvullen verzakking.
-Leveren en verwerken grond
-Inzaaien
m Vervangen (delen) constructie.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude constructie
-Aanbrengen nieuwe constructie
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

841918

-

€

m2 Slijtlaag repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal
m2 Aanvullen verzakking.
-Leveren en verwerken grond
-Inzaaien
m Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

782981

1158244

€

m2 Slijtlaag repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal
- Aanvullen verzakking.
-Leveren en verwerken grond
-Inzaaien
- Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

Slijtlaag repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal
Geen maatregel nodig.

Mogelijke nadere inspectie
Herstellen aansluiting.
Herstellen bevestiging.
Vervangen armatuur.
-Verwijderen delen van de
constructie
-Aanbrengen nieuwe armatuur
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€ 1.500,00
€ 150,00
€
75,00
€ 450,00

€ 450,00

€

st

700,00

m2 Repareren breuk met PCC mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen PCC mortel
-Materiaal

€

900,00

m2 Herstellen breuk.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrij maken constructie
-Reinigen betonoppervlak
-Verwijderen slechte delen
(persluchthamer met compressor)
-Repareren wapening
-Stellen bekisting
-Reparatiemortel aanbrengen
-Ontkisten
-Aanvullen
-Leveren materiaal

€ 1.800,00

m2 Vervangen delen van de constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Verwerken reparatie specie
-Ontkisten
-Aanbrengen overige
constructiedelen
-Afwerken

€ 2.250,00

m2 Vervangen delen van de constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (liggers en
dek)
-Afwerken

€ 2.250,00

m2

€ 1.500,00
€ 250,00

st Mogelijke nadere inspectie
m2 Repareren met epoxy mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal
- Vervangen afgebrokkelde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€ 1.500,00
€ 250,00

st Mogelijke nadere inspectie
m2 Repareren met epoxy mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal
m2 Vervangen afgebrokkelde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€ 1.500,00
€ 250,00

st Mogelijke nadere inspectie
m2 Repareren met epoxy mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal
m2 Vervangen afgebrokkelde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€ 1.500,00
€ 250,00

st Mogelijke nadere inspectie
m2 Repareren met epoxy mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal
m2 Vervangen afgebrokkelde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€ 1.500,00
€ 250,00

st
m2

€ 190,00

m2

-

€

190,00

€

190,00

€

190,00

1171028

Geen maatregel nodig.

-

-

1291928

-

-

1171315

Repareren gaten.
-Verwijderen slechte delen van het
staal
-Aanbrengen reparatiedeel dmv
lassen
-Behandelen tegen corrosie
-Afvoeren vrijkomend delen
Geen maatregel nodig.

-

1171034

Geen maatregel nodig.

-

1171046
1171049
1231034

Mogelijke nadere inspectie
Herstellen oneffenheid.
Geen maatregel nodig.

€ 1.500,00
€ 50,00
-

st Mogelijke nadere inspectie
m Herstellen oneffenheid.
- Geen maatregel nodig.

1231046
123132
1241060

Mogelijke nadere inspectie
Mogelijke nadere inspectie
Geen maatregel nodig.

€ 1.500,00
€ 1.500,00
-

st Mogelijke nadere inspectie
st Mogelijke nadere inspectie
- Geen maatregel nodig.

1241034

Geen maatregel nodig.

1241046
1241053

Mogelijke nadere inspectie
Geen maatregel nodig.

1261946
1291015

Mogelijke nadere inspectie
Geen maatregel nodig.

1291034

Geen maatregel nodig.

-

1291039

Geen maatregel nodig.

-

1291046
1291053

Mogelijke nadere inspectie
Geen maatregel nodig.

€ 1.500,00
-

st Mogelijke nadere inspectie
- Controleren of keerwand nog aan
functie voldoet en beoordelen
restlevensduur.

1292415

Vervangen gebroken stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€

250,00

1292420

Vervangen gebroken stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€

250,00

1292425

Geen maatregel nodig.

1292443
1292446
1292459

Vastzetten losliggende delen.
Mogelijke nadere inspectie
Vervangen gescheurde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

1292460

Geen maatregel nodig.

1291660

Geen maatregel nodig.

1291946

Mogelijke nadere inspectie

-

m Vervangen deel damwand.
-Verwijderen damwand
-Aanbrengen nieuwe damwand
-Leveren damwanddelen
-Afvoeren vrijkomende delen
m Vervangen deel damwand.
-Verwijderen damwand
-Aanbrengen nieuwe damwand
-Leveren damwanddelen
-Afvoeren vrijkomende delen

€

500,00

€

500,00

m Vervangen damwand.
-Verwijderen overige constructie
delen
-Verwijderen oude damwanddelen
-Aanbrengen nieuwe damdelen
-Aanbrengen overige constructie
delen
-Afvoeren oude delen
-Leveren materiaal

€

m Vervangen delen van damwand.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrijgraven damwand
-Trekken rotte planken
-Aanbrengen nieuw damplanken
-Aanhelen gordingen etc.
-Aanvullen

€

€ 1.500,00
€ 100,00
-

€ 1.500,00
€ 1.500,00
-

Vervangen deel damwand.
-Verwijderen damwand
-Aanbrengen nieuwe damwand
-Leveren damwanddelen
-Afvoeren vrijkomende delen
Vervangen deel damwand.
-Verwijderen damwand
-Aanbrengen nieuwe damwand
-Leveren damwanddelen
-Afvoeren vrijkomende delen

€

500,00

€

500,00

-

Locale reparatie.
-Verwijderen gebroken delen
-Aanbrengen nieuwe delen
-Herstellen terrein

€

200,00

-

Controleren of
hoofddraagconstructie nog aan
functie voldoet en beoordelen
restlevensduur.

€

50,00

-

m Vervangen deel damwand.
-Verwijderen damwand
-Aanbrengen nieuwe damwand
-Leveren damwanddelen
-Afvoeren vrijkomende delen
m Vervangen deel damwand.
-Verwijderen damwand
-Aanbrengen nieuwe damwand
-Leveren damwanddelen
-Afvoeren vrijkomende delen

€

500,00

€

500,00

250,00

m Vervangen damwand.
-Verwijderen overige constructie
delen
-Verwijderen oude damwanddelen
-Aanbrengen nieuwe damdelen
-Aanbrengen overige constructie
delen
-Afvoeren oude delen
-Leveren materiaal

€

550,00

m Vervangen damwand.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrijgraven damwand
-Trekken bestaande damwand
-Aanbrengen nieuw damplanken en
gordingen
-Aanvullen
Afvoeren vrijkomende materialen

€

st Mogelijke nadere inspectie
m Herstellen oneffenheid.
- Vervangen Fundatie_algemeenbalk.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrijgraven fundering
-Verwijderen funderingsbalk
-Aanbrengen nieuw fundeeringsbalk
-Aanvullen
-Afvoeren vrijkomende materialen

€ 1.500,00
€ 150,00
€ 450,00

st Mogelijke nadere inspectie
st Mogelijke nadere inspectie
- Vervangen gording.
-Verwijderen oude gording
-Repareren UPN profiel
-Aanbrengen nieuwe gording
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen
-

€ 500,00

m

€ 500,00

m

200,00

m Vervangen damwand.
-Verwijderen overige constructie
delen
-Verwijderen oude damwanddelen
-Aanbrengen nieuwe damdelen
-Aanbrengen overige constructie
delen
-Afvoeren oude delen
-Leveren materiaal

€ 200,00

m

775,00

m Vervangen damwand.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrijgraven damwand
-Trekken bestaande damwand
-Aanbrengen nieuw damplanken en
gordingen
-Aanvullen
Afvoeren vrijkomende materialen

€ 775,00

m

st Mogelijke nadere inspectie
m Herstellen oneffenheid.
st Vervangen Fundatie_algemeenbalk.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrijgraven fundering
-Verwijderen funderingsbalk
-Aanbrengen nieuw fundeeringsbalk
-Aanvullen
-Afvoeren vrijkomende materialen

€ 1.500,00
€ 200,00
€ 450,00

st Mogelijke nadere inspectie
m Herstellen oneffenheid.
st Vervangen Fundatie_algemeenbalk.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrijgraven fundering
-Verwijderen funderingsbalk
-Aanbrengen nieuw fundeeringsbalk
-Aanvullen
-Afvoeren vrijkomende materialen

€ 1.500,00
€ 200,00
€ 450,00

st
m
st

€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 200,00

st Mogelijke nadere inspectie
st Mogelijke nadere inspectie
m Vervangen gording.
-Verwijderen oude gording
-Repareren UPN profiel
-Aanbrengen nieuwe gording
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 200,00

st Mogelijke nadere inspectie
st Mogelijke nadere inspectie
m Vervangen gording.
-Verwijderen oude gording
-Repareren UPN profiel
-Aanbrengen nieuwe gording
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 200,00

st
st
m

€

200,00

m Vervangen gording.
-Verwijderen oude gording
-Repareren UPN profiel
-Aanbrengen nieuwe gording
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

200,00

m Vervangen gording.
-Verwijderen oude gording
-Repareren UPN profiel
-Aanbrengen nieuwe gording
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€ 200,00

m

Geen maatregel nodig.

-

€ 1.500,00
-

st Mogelijke nadere inspectie
- Geen maatregel nodig.

€ 1.500,00
-

st Mogelijke nadere inspectie
- Herstellen oppervlak.
-Verwijderen slechte delen
-Aanbrengen reparatie delen of
mortel
-Afwerken reparatie delen
-Afvoeren vrijkomende delen

€ 1.500,00
€ 35,00

st Mogelijke nadere inspectie
m Vervangen gording.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrijmaken gording
-Verwijderen oude gording
-Aanbrengen nieuw gordingen
-Afvoeren vrijkomende materialen

€ 1.500,00
€
75,00

st Mogelijke nadere inspectie
m Vervangen gording.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrijmaken gording
-Verwijderen oude gording
-Aanbrengen nieuw gordingen
-Afvoeren vrijkomende materialen

€ 1.500,00
€ 75,00

st
m

€ 1.500,00
-

st Mogelijke nadere inspectie
- Vervangen damwandplanken.
-Verwijderen oude damwand
-Aanbrengen nieuw damwamd
- Controleren of keerwand nog aan
functie voldoet en beoordelen
restlevensduur.

€ 1.500,00
€ 525,00

€ 1.500,00
€ 525,00

st
m

€

550,00

€

775,00

st Mogelijke nadere inspectie
m Vervangen damwandplanken.
-Verwijderen oude damwand
-Aanbrengen nieuw damwamd
m Vervangen damwand.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrijgraven damwand
-Trekken bestaande damwand
-Aanbrengen nieuw damplanken en
gordingen
-Aanvullen
Afvoeren vrijkomende materialen

€ 1.500,00
€ 525,00

50,00

st Mogelijke nadere inspectie
m Vervangen damwandplanken.
-Verwijderen oude damwand
-Aanbrengen nieuw damwamd
m Vervangen damwand.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrijgraven damwand
-Trekken bestaande damwand
-Aanbrengen nieuw damplanken en
gordingen
-Aanvullen
Afvoeren vrijkomende materialen

€ 1.500,00
€ 525,00

€

st Mogelijke nadere inspectie
m Vervangen damwandplanken.
-Verwijderen oude damwand
-Aanbrengen nieuw damwamd
m Vervangen delen van damwand.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrijgraven damwand
-Trekken rotte planken
-Aanbrengen nieuw damplanken
-Aanhelen gordingen etc.
-Aanvullen

€ 775,00

m

-

€

50,00

m Vervangen delen van damwand.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrijgraven damwand
-Trekken rotte planken
-Aanbrengen nieuw damplanken
-Aanhelen gordingen etc.
-Aanvullen

€

550,00

m Vervangen damwand.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrijgraven damwand
-Trekken bestaande damwand
-Aanbrengen nieuw damplanken en
gordingen
-Aanvullen
Afvoeren vrijkomende materialen

€

775,00

m Vervangen damwand.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrijgraven damwand
-Trekken bestaande damwand
-Aanbrengen nieuw damplanken en
gordingen
-Aanvullen
Afvoeren vrijkomende materialen

€ 775,00

m

€ 1.500,00
€ 50,00

st Mogelijke nadere inspectie
m Herstellen oppervlak.
-Verwijderen slechte delen
-Aanbrengen reparatie delen of
mortel
-Afwerken reparatie delen
-Afvoeren vrijkomende delen

€ 1.500,00
€ 75,00

st Mogelijke nadere inspectie
m Vervangen keerwand.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrijmaken keerwand
-Verwijderen oude kerwand
-Aanbrengen nieuwe keerwand
-Afvoeren vrijkomende materialen

€ 1.500,00
€ 550,00

st Mogelijke nadere inspectie
m Vervangen keerwand.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrijmaken keerwand
-Verwijderen oude kerwand
-Aanbrengen nieuwe keerwand
-Afvoeren vrijkomende materialen

€ 1.500,00
€ 550,00

st
m

m Vervangen gebroken stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€

230,00

m Vervangen gebroken stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€

210,00

m Vervangen gebroken stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€

210,00

m Vervangen gebroken stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€ 210,00

m

m2 Vervangen gebroken stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€

230,00

m2 Vervangen gebroken stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€

210,00

m2 Vervangen gebroken stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€

210,00

m2 Vervangen gebroken stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€ 210,00

m2

€

50,00

m Controleren of keerwand nog aan
functie voldoet en beoordelen
restlevensduur.

€

50,00

m Repareren metselwerk, vervangen
stenen.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Verwijderen oude stenen
-Aanbrengen nieuwe stenen
-Leveren materiaal
m Vastzetten losliggende delen.
st Mogelijke nadere inspectie
m Vervangen gescheurde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€

175,00

m2 Repareren metselwerk, vervangen
stenen.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Verwijderen oude stenen
-Aanbrengen nieuwe stenen
-Leveren materiaal
m Vastzetten losliggende delen.
st Mogelijke nadere inspectie
m Vervangen gebroken stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€ 175,00

m2

€ 250,00
€ 1.500,00
€ 190,00

m
st
m

-

-

Controleren of keerwand nog aan
functie voldoet en beoordelen
restlevensduur.

Controleren of keerwand nog aan
functie voldoet en beoordelen
restlevensduur.

Vervangen gording.
-Verwijderen oude gording
-Repareren UPN profiel
-Aanbrengen nieuwe gording
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

m Vervangen deel damwand.
-Verwijderen damwand
-Aanbrengen nieuwe damwand
-Leveren damwanddelen
-Afvoeren vrijkomende delen
m Vervangen deel damwand.
-Verwijderen damwand
-Aanbrengen nieuwe damwand
-Leveren damwanddelen
-Afvoeren vrijkomende delen

m Vastzetten losliggende delen.
st Mogelijke nadere inspectie
m Vervangen gescheurde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€ 150,00
€ 1.500,00
€ 190,00

m Vastzetten losliggende delen.
st Mogelijke nadere inspectie
m Vervangen gescheurde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€ 200,00
€ 1.500,00
€ 190,00

-

-

Vervangen gescheurde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€

190,00

m2 Vervangen gescheurde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€

190,00

m2 Vervangen gescheurde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€

190,00

m2 Vervangen gescheurde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€ 190,00

m2

-

-

Vervangen natuursteen.
-Verwijderen en afvoeren oude
natuursteen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
natuurstenen sloof
st Mogelijke nadere inspectie

€

300,00

m Vervangen natuursteen.
-Verwijderen en afvoeren oude
natuursteen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
natuurstenen sloof
st Mogelijke nadere inspectie

€

300,00

m Vervangen natuursteen.
-Verwijderen en afvoeren oude
natuursteen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
natuurstenen sloof
st Mogelijke nadere inspectie

€

300,00

m Vervangen natuursteen.
-Verwijderen en afvoeren oude
natuursteen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
natuurstenen sloof
st Mogelijke nadere inspectie

€ 300,00

m

€ 1.500,00

st

€ 100,00
€ 1.500,00
€ 210,00

€ 1.500,00

€ 1.500,00

€ 1.500,00

€ 250,00
€ 1.500,00
€ 190,00

€ 1.500,00

1339981
1362521

Geen maatregel nodig.
Asfaltverharding aanvullen met
koudasfalt.
-Leveren en aanbrengen koud asfalt

€

150,00

- Geen maatregel nodig.
m2 Asfaltverharding repareren met
€
warmbereid asfalt.
-Verwijderen en afvoeren bestaande
verharding
-Leveren en aanbrengen nieuw asfalt

275,00

- Ophalen verzakking.
€ 15,00
m2 Asfaltverharding repareren met
€ 325,00
warmbereid asfalt.
-Verwijderen en afvoeren bestaande
verharding
-Leveren en aanbrengen
funderingsmateriaal
-Leveren en aanbrengen nieuw asfalt

m2 Ophalen verzakking.
€
m2 Asfaltverharding repareren met
€
warmbereid asfalt.
-Verwijderen en afvoeren bestaande
verharding
-Leveren en aanbrengen
funderingsmateriaal
-Leveren en aanbrengen nieuw asfalt

20,00
325,00

m2 Ophalen verzakking.
€ 25,00
m2 Asfaltverharding repareren met
€ 325,00
warmbereid asfalt.
-Verwijderen en afvoeren bestaande
verharding
-Leveren en aanbrengen
funderingsmateriaal
-Leveren en aanbrengen nieuw asfalt

m2
m2

1362523

Asfaltverharding aanvullen met
koudasfalt.
-Leveren en aanbrengen koud asfalt

€

150,00

m2 Asfaltverharding repareren met
€
warmbereid asfalt.
-Verwijderen en afvoeren bestaande
verharding
-Leveren en aanbrengen nieuw asfalt

275,00

m2 Asfaltverharding repareren met
€ 325,00
warmbereid asfalt.
-Verwijderen en afvoeren bestaande
verharding
-Leveren en aanbrengen
funderingsmateriaal
-Leveren en aanbrengen nieuw asfalt

m2 Asfaltverharding repareren met
€
warmbereid asfalt.
-Verwijderen en afvoeren bestaande
verharding
-Leveren en aanbrengen
funderingsmateriaal
-Leveren en aanbrengen nieuw asfalt

325,00

m2 Asfaltverharding repareren met
€ 325,00
warmbereid asfalt.
-Verwijderen en afvoeren bestaande
verharding
-Leveren en aanbrengen
funderingsmateriaal
-Leveren en aanbrengen nieuw asfalt

m2

1362560

€

100,00

m Repareren scheur.
-Reinigen scheur
-Afgieten met bitumen
-Afstrooien met split
st Mogelijke nadere inspectie
st Mogelijke nadere inspectie
- Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

100,00

m Repareren scheur.
-Reinigen scheur
-Afgieten met bitumen
-Afstrooien met split
st Mogelijke nadere inspectie
st Mogelijke nadere inspectie
st Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

100,00

m

€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 800,00

st
st
st

Mogelijke nadere inspectie
Geen maatregel nodig.

€ 1.500,00
-

st Mogelijke nadere inspectie
- Controleren of keerwand nog aan
functie voldoet en beoordelen
restlevensduur, staaldikte meting.

€ 1.500,00
€ 75,00

st Mogelijke nadere inspectie
m Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 1.500,00
€ 220,00

m Repareren scheur.
-Reinigen scheur
-Afgieten met bitumen
-Afstrooien met split
st Mogelijke nadere inspectie
st Mogelijke nadere inspectie
st Vervangen (delen) oplegpunt.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude oplegpunt
-Aanbrengen nieuwe oplegpunt
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
st Mogelijke nadere inspectie
m2 Vervangen (delen) overgangsplaat.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude plaat
-Aanbrengen nieuwe plaat
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

€ 100,00

1411946
1171918

m Repareren scheur.
-Reinigen scheur
-Afgieten met bitumen
-Afstrooien met split
st Mogelijke nadere inspectie
st Mogelijke nadere inspectie
st Vervangen (delen) oplegpunt.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude oplegpunt
-Aanbrengen nieuwe oplegpunt
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
st Mogelijke nadere inspectie
m2 Vervangen (delen) overgangsplaat.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude plaat
-Aanbrengen nieuwe plaat
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

€

1412446
1411746
1411918

Repareren scheur.
-Reinigen scheur
-Afgieten met bitumen
-Afstrooien met split
Mogelijke nadere inspectie
Mogelijke nadere inspectie
Geen maatregel nodig.

€ 1.500,00
€ 390,00

st
m2

1291918

Geen maatregel nodig.

-

€

m Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

220,00

m2 Vervangen (delen) overgangsplaat.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude plaat
-Aanbrengen nieuwe plaat
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

€

390,00

m2 Vervangen (delen) overgangsplaat.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude plaat
-Aanbrengen nieuwe plaat
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

€ 390,00

m2

1291953

Herstellen oppervlaktebescherming.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken (staalborstel)
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 165,00

m2 Herstellen oppervlaktebescherming.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken (stralen)
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 215,00

m2 Vervangen (delen) rijdek.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oud rijdek
-Aanbrengen nieuwe rijdek
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

275,00

m2 Vervangen (delen) rijdek.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oud rijdek
-Aanbrengen nieuwe rijdek
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€ 275,00

m2

1421918

Geen maatregel nodig.

-

-

Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

220,00

m2 Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

220,00

m2 Vervangen (delen) overgangsplaat.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude plaat
-Aanbrengen nieuwe plaat
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

€

390,00

m2 Vervangen (delen) overgangsplaat.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude plaat
-Aanbrengen nieuwe plaat
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

€ 390,00

m2

1421918

Geen maatregel nodig.

-

-

Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

300,00

st Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

450,00

€ 1.200,00

st

Herstellen oppervlaktebescherming.
-Corrosievrij maken (staalborstel)
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

45,00

m Herstellen oppervlaktebescherming.
-Corrosievrij maken (slijptol)
-Herstellen kleine delen van de
constructie
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

65,00

m Herstellen oppervlaktebescherming.
-Corrosievrij maken (stralen)
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

125,00

st Vervangen installatie
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude installatie
-Aanbrengen nieuwe installatie
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
m Vervangen (delen) afsluitboom.
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oud rijdek
-Aanbrengen nieuwe rijdek
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€ 1.200,00

1421953

st Vervangen installatie
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude installatie
-Aanbrengen nieuwe installatie
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
m Vervangen (delen) afsluitboom.
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oud rijdek
-Aanbrengen nieuwe rijdek
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€ 275,00

m

1421953
1431034

Geen maatregel nodig.
Locale reparatie met
kunstharsmortel.
-Verwijderen constructie delen zoals
dek en leuning
-Verwijderen rot deel
-Aanbrengen inlay van hout of epoxy
-Aanbrengen dekdeel

€ 1.100,00

- Geen maatregel nodig.
st Locale polymerische reparatie.
-Aanvoeren materieel
-Verwijderen rotte delen
-Aanbengen bekisting
-Aanbrengen polymerisch materiaal
-Afwerken reparatie
-Afvoeren materieel

€ 1.500,00

- Geen maatregel nodig.
st Locale polymerische reparatie.
-Aanvoeren materieel
-Verwijderen rotte delen
-Aanbengen bekisting
-Aanbrengen polymerisch materiaal
-Afwerken reparatie
-Afvoeren materieel

€ 1.875,00

Mogelijke nadere inspectie
Geen maatregel nodig.

€ 1.500,00
-

st Mogelijke nadere inspectie
€ 1.500,00
- Vastzetten losse/ontbrekende delen. € 150,00
-Leveren materiaal
-Vastzetten delen of aanbrenegn
nieuwe delen
-Afwerken reparatie

st Mogelijke nadere inspectie
€ 1.500,00
m Vastzetten losse/ontbrekende delen. € 150,00
-Leveren materiaal
-Vastzetten delen of aanbrenegn
nieuwe delen
-Afwerken reparatie

- Geen maatregel nodig.
st Vervangen(deel) paal.
€ 3.200,00
-Verwijderen constructie delen zoals
dek en balken
-Verwijderen oude paal
-Aanbrengen nieuwe paal
-Aanbrengen constructie delen zoals
dek en balken
-Aanbrengen leuning
-Leveren materiaal
st Mogelijke nadere inspectie
€ 1.500,00
m Vastzetten losse/ontbrekende delen. € 150,00
-Leveren materiaal
-Vastzetten delen of aanbrenegn
nieuwe delen
-Afwerken reparatie

st

1431046
1431011

- Geen maatregel nodig.
st Vervangen(deel) paal.
€ 3.200,00
-Verwijderen constructie delen zoals
dek en balken
-Verwijderen oude paal
-Aanbrengen nieuwe paal
-Aanbrengen constructie delen zoals
dek en balken
-Aanbrengen leuning
-Leveren materiaal
st Mogelijke nadere inspectie
€ 1.500,00
m Vastzetten losse/ontbrekende delen. € 150,00
-Leveren materiaal
-Vastzetten delen of aanbrenegn
nieuwe delen
-Afwerken reparatie

1431059

Locale reparatie met
kunstharsmortel.
-Verwijderen constructie delen zoals
dek en leuning
-Verwijderen rot deel
-Aanbrengen inlay van hout of epoxy
-Aanbrengen dekdeel

€ 1.100,00

st Locale reparatie met
kunstharsmortel.
-Verwijderen constructie delen zoals
dek en leuning
-Verwijderen rot deel
-Aanbrengen inlay van hout of epoxy
-Aanbrengen dekdeel

€ 1.100,00

1431060

Geen maatregel nodig.

-

€

st Vervangen(deel) paal.
-Verwijderen constructie delen zoals
dek en balken
-Verwijderen oude paal
-Aanbrengen nieuwe paal
-Aanbrengen constructie delen zoals
dek en balken
-Aanbrengen leuning
-Leveren materiaal
st Vervangen(deel) paal.
-Verwijderen constructie delen zoals
dek en balken
-Verwijderen oude paal
-Aanbrengen nieuwe paal
-Aanbrengen constructie delen zoals
dek en balken
-Aanbrengen leuning
-Leveren materiaal

st Vervangen(deel) paal.
-Verwijderen constructie delen zoals
dek en balken
-Verwijderen oude paal
-Aanbrengen nieuwe paal
-Aanbrengen constructie delen zoals
dek en balken
-Aanbrengen leuning
-Leveren materiaal
st Vervangen(deel) paal.
-Verwijderen constructie delen zoals
dek en balken
-Verwijderen oude paal
-Aanbrengen nieuwe paal
-Aanbrengen constructie delen zoals
dek en balken
-Aanbrengen leuning
-Leveren materiaal

st Vervangen(deel) paal.
-Verwijderen constructie delen zoals
dek en balken
-Verwijderen oude paal
-Aanbrengen nieuwe paal
-Aanbrengen constructie delen zoals
dek en balken
-Aanbrengen leuning
-Leveren materiaal
st Vervangen(deel) paal.
-Verwijderen constructie delen zoals
dek en balken
-Verwijderen oude paal
-Aanbrengen nieuwe paal
-Aanbrengen constructie delen zoals
dek en balken
-Aanbrengen leuning
-Leveren materiaal

€ 1.500,00
€ 1.500,00
-

-

€ 125,00

-

Controleren of keerwand nog aan
functie voldoet en beoordelen
restlevensduur.

m2 Herstellen oppervlaktebescherming.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken (slijptol)
-Herstellen kleine delen van de
constructie
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

Controleren of steunpunt nog aan
functie voldoet en beoordelen
restlevensduur.

€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 400,00

50,00

100,00

100,00

€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 400,00

€ 2.300,00

€ 2.300,00

€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 800,00

€ 1.500,00
€ 390,00

€

275,00

€ 2.300,00

€ 2.300,00

st
m

€ 2.300,00

st

€ 2.300,00

st

1431918

Geen maatregel nodig.

-

-

Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

300,00

m Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

300,00

1511918

Geen maatregel nodig.

-

-

Schilderen.
-Corrosievrij
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

100,00

m Aanbrengen nieuwe sloof
-Verwijderen bestaande sloof
-Aanbrengen nieuwe sloof
-Schilderen nieuwe sloof in 3 lagen
-Afvoeren vrijkomende delen

€

250,00

1541034

Locale reparatie.
€
-Verwijder dekdeel
-Verwijderen rot deel
-Aanbrengen inlay van hout of epoxy
-Aanbrengen dekdeel

€ 1.200,00

st Vervangen hoofddraagconstructie.
-Verwijderen oud dek en leuning
-Verwijderen oude balk
-Aanbrengen nieuwe balk
-Aanbrengen nieuwe dekdelen
-Aanbrengen leuning
-Leveren materiaal

€ 2.500,00

1541046
1541328

Mogelijke nadere inspectie
Bijwerken slijtlaag.
-Verwijderen slechte delen met
slijptol
-Aanbrengen nieuwe slijtlaag
Geen maatregel nodig.

€ 1.500,00
€ 75,00

€ 1.500,00
€ 70,00

st Mogelijke nadere inspectie
m2 Bijwerken slijtlaag.
-Verwijderen slechte delen met
slijptol
-Aanbrengen nieuwe slijtlaag
m Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 1.500,00
€ 70,00

1541946
1551128

Mogelijke nadere inspectie
Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten talud
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€ 1.500,00
€ 50,00

st Mogelijke nadere inspectie
m2 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten talud
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€ 1.500,00
€ 50,00

st Mogelijke nadere inspectie
m2 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten talud
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€ 1.500,00
€ 50,00

st Mogelijke nadere inspectie
m2 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten talud
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€ 1.500,00
€
50,00

1551143

Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten talud
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

50,00

m2 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten talud
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

50,00

m2 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten talud
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

50,00

m2 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten talud
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

1551181

Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

65,00

m2 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

65,00

m2 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

65,00

m2 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

1561910
158244

Herstellen bevestiging.
Geen maatregel nodig.

€

75,00
-

st Herstellen bevestiging.
- Vervangen afgebrokkelde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€
€

75,00
190,00

st Herstellen bevestiging.
m2 Vervangen afgebrokkelde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€ 75,00
€ 190,00

1582443
1611011
1611015

Vastzetten losliggende delen.
Vastzetten losliggende delen.
Geen maatregel nodig.

€
€

100,00
100,00
-

€
€
€

150,00
150,00
175,00

200,00
200,00
175,00

Geen maatregel nodig.

-

m Vastzetten losliggende delen.
m Vastzetten losliggende delen.
m Vervangen gording.
-Verwijderen oude gording
-herstellen stalen UPN profiel
-Aanbrengen nieuwe gording
- Vervangen gording.
-Verwijderen oude gording
-Repareren UPN profiel
-Aanbrengen nieuwe gording
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€
€
€

1611034

m Vastzetten losliggende delen.
m Vastzetten losliggende delen.
- Vervangen gording.
-Verwijderen oude gording
-herstellen stalen UPN profiel
-Aanbrengen nieuwe gording
- Geen maatregel nodig.

€

200,00

1611053

Geen maatregel nodig.

-

-

Geen maatregel nodig.

-

Herstellen oppervlak.
-Verwijderen slechte delen
-Aanbrengen reparatie delen of
mortel
-Afwerken reparatie delen
-Afvoeren vrijkomende delen

€

1751918

Geen maatregel nodig.

-

-

Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

100,00

st Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

1751921

Geen maatregel nodig.

-

-

Herstellen armatuur.
-Verwijderen gedeformeerde delen
-Aanbrengen nieuwe delen
-Corrosievrij maken
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

175,00

1131918

Geen maatregel nodig.

-

-

Geen maatregel nodig.

-

2131918

Geen maatregel nodig.

-

-

Geen maatregel nodig.

-

2231918

Geen maatregel nodig.

-

-

Corrosie verwijderen en herstellen.
-Corrosievrij
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

st Vervangen armatuur.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Verwijderen oude armatuur
-Kleine herstel werkzaamheden
overige delen
-Aanbengen niew armatuur
- Vervangen bolder.
-Verwijderen oude bolder
-aanbrengen en leveren nieuwe
bolder
-Afvoeren oude delen
- Vervangen bolder.
-Verwijderen oude bolder
-aanbrengen en leveren nieuwe
bolder
-Afvoeren oude delen
st Corrosie verwijderen en herstellen.
-Corrosievrij
-Herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

2231946
2292460

Mogelijke nadere inspectie
Geen maatregel nodig.

1541918

750,00

-

€ 1.500,00
-

st Herstellen hoofddraagconstructie.
-Verwijderen constructiedelen
-Verwijderen oude draagconstructie
-Aanbrengen nieuwe
draagconstructie
-Aanbrengen dekdelen
-Aanbrengen leuning
-Leveren materiaal

st Mogelijke nadere inspectie
m2 Bijwerken slijtlaag.
-Verwijderen slechte delen met
slijptol
-Aanbrengen nieuwe slijtlaag
- Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

st Mogelijke nadere inspectie
- Vervangen gescheurde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€

220,00

-

-

€

200,00

€ 1.500,00
€ 190,00

st Mogelijke nadere inspectie
m2 Vervangen gescheurde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€ 1.450,00

m

€ 350,00

m

€ 2.500,00

st

€ 1.500,00
€ 70,00

st
m2

€ 390,00

m

st Mogelijke nadere inspectie
m2 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten talud
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€ 1.500,00
€ 50,00

st
m2

50,00

m2 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten talud
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

50,00

m2

€

65,00

m2 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

65,00

m2

st Herstellen bevestiging.
m2 Vervangen afgebrokkelde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€
€

75,00
190,00

st Herstellen bevestiging.
m2 Vervangen afgebrokkelde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€ 75,00
€ 190,00

st
m2

m Vastzetten losliggende delen.
m Vastzetten losliggende delen.
m Vervangen gording.
-Verwijderen oude gording
-herstellen stalen UPN profiel
-Aanbrengen nieuwe gording
m Vervangen gording.
-Verwijderen oude gording
-Repareren UPN profiel
-Aanbrengen nieuwe gording
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€
€
€

250,00
250,00
175,00

€ 250,00
€ 250,00
€ 175,00

m
m
m

€

200,00

m Vastzetten losliggende delen.
m Vastzetten losliggende delen.
m Vervangen gording.
-Verwijderen oude gording
-herstellen stalen UPN profiel
-Aanbrengen nieuwe gording
m Vervangen gording.
-Verwijderen oude gording
-Repareren UPN profiel
-Aanbrengen nieuwe gording
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€ 200,00

m

35,00

m Vervangen gording.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrijmaken gording
-Verwijderen oude gording
-Aanbrengen nieuw gordingen
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

75,00

m Vervangen gording.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrijmaken gording
-Verwijderen oude gording
-Aanbrengen nieuw gordingen
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

75,00

m

€

200,00

€

390,00

st

450,00

€

450,00

€ 450,00

st

€

500,00

€

500,00

€ 500,00

st

€

500,00

€

500,00

€ 500,00

st

€

400,00

st Vervangen armatuur.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude armatuur
-Aanbrengen nieuwe armatuur
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
st Vervangen armatuur.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Verwijderen oude armatuur
-Kleine herstel werkzaamheden
overige delen
-Aanbengen niew armatuur
st Vervangen bolder.
-Verwijderen oude bolder
-aanbrengen en leveren nieuwe
bolder
-Afvoeren oude delen
st Vervangen bolder.
-Verwijderen oude bolder
-aanbrengen en leveren nieuwe
bolder
-Afvoeren oude delen
st Vervangen Fundatie_algemeen.
-Verwijderen bestaande constructie
delen
-Aanbrengen nieuwe
Fundatie_algemeen
-Schilderen nieuwe
Fundatie_algemeen in 3 lagen
-Afvoeren vrijkomende delen
st Mogelijke nadere inspectie
m2 Vervangen gescheurde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€ 390,00

€

st Vervangen armatuur.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude armatuur
-Aanbrengen nieuwe armatuur
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
st Vervangen armatuur.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Verwijderen oude armatuur
-Kleine herstel werkzaamheden
overige delen
-Aanbengen niew armatuur
st Vervangen bolder.
-Verwijderen oude bolder
-aanbrengen en leveren nieuwe
bolder
-Afvoeren oude delen
st Vervangen bolder.
-Verwijderen oude bolder
-aanbrengen en leveren nieuwe
bolder
-Afvoeren oude delen
st Vervangen Fundatie_algemeen.
-Verwijderen bestaande constructie
delen
-Aanbrengen nieuwe
Fundatie_algemeen
-Schilderen nieuwe
Fundatie_algemeen in 3 lagen
-Afvoeren vrijkomende delen
st Mogelijke nadere inspectie
m2 Vervangen gescheurde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€ 1.500,00

st

€ 1.500,00
€ 190,00

st
m2

€

300,00

€ 1.500,00
€ 190,00

m Vervangen (delen) paal.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude paal
-Aanbrengen nieuwe paal
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
m Aanbrengen nieuwe sloof
-Verwijderen bestaande sloof
-Aanbrengen nieuwe sloof
-Schilderen nieuwe sloof in 3 lagen
-Afvoeren vrijkomende delen
st Vervangen hoofddraagconstructie.
-Verwijderen oud dek en leuning
-Verwijderen oude balk
-Aanbrengen nieuwe balk
-Aanbrengen nieuwe dekdelen
-Aanbrengen leuning
-Leveren materiaal

st Mogelijke nadere inspectie
m2 Aanbrengen nieuwe slijtlaag.
-Verwijderen slechte delen met
slijptol
-Aanbrengen nieuwe slijtlaag
m Vervangen (delen) constructie.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude constructie
-Aanbrengen nieuwe constructie
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

€ 1.450,00

€

350,00

€ 2.500,00

€ 1.500,00
€
70,00

€

390,00

€ 1.500,00

€ 1.500,00
€ 190,00

m Vervangen (delen) draaipunt.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude draaipunt
-Aanbrengen nieuwe draaipunt
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
m Aanbrengen nieuwe sloof
-Verwijderen bestaande sloof
-Aanbrengen nieuwe sloof
-Schilderen nieuwe sloof in 3 lagen
-Afvoeren vrijkomende delen
st Vervangen hoofddraagconstructie.
-Verwijderen oud dek en leuning
-Verwijderen oude balk
-Aanbrengen nieuwe balk
-Aanbrengen nieuwe dekdelen
-Aanbrengen leuning
-Leveren materiaal

st Mogelijke nadere inspectie
m2 Aanbrengen nieuwe slijtlaag.
-Verwijderen slechte delen met
slijptol
-Aanbrengen nieuwe slijtlaag
m Vervangen (delen) constructie.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude constructie
-Aanbrengen nieuwe constructie
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

2312421

Geen maatregel nodig.

-

-

Vervangen afgebrokkelde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€

190,00

m2 Vervangen afgebrokkelde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€

190,00

m2 Vervangen afgebrokkelde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€

190,00

m2 Vervangen afgebrokkelde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€ 190,00

m2

2411034

Geen maatregel nodig.

-

-

Vervangen oplegpunt.
-Opvijzelen liggers, dek en leuning
-Verwijderen oud oplegpunt
-Aanbrengen nieuw oplegpunt
-Leveren materiaal

€

200,00

st Vervangen oplegpunt.
-Opvijzelen liggers, dek en leuning
-Verwijderen oud oplegpunt
-Aanbrengen nieuw oplegpunt
-Leveren materiaal

€

200,00

st Vervangen oplegpunt.
-Opvijzelen liggers, dek en leuning
-Verwijderen oud oplegpunt
-Aanbrengen nieuw oplegpunt
-Leveren materiaal

€

200,00

st Vervangen oplegpunt.
-Opvijzelen liggers, dek en leuning
-Verwijderen oud oplegpunt
-Aanbrengen nieuw oplegpunt
-Leveren materiaal

€ 200,00

st

2411046
2411346
2411918

Mogelijke nadere inspectie
Mogelijke nadere inspectie
Geen maatregel nodig.

€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 500,00

st
st
st

Geen maatregel nodig.

st Mogelijke nadere inspectie
st Mogelijke nadere inspectie
st Vervangen (delen) oplegpunt
-Opvijzelen constructie
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude oplegpunt
-Aanbrengen nieuwe oplegpunt
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
st Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 500,00

2411921

st Mogelijke nadere inspectie
st Mogelijke nadere inspectie
st Vervangen (delen) oplegpunt
-Opvijzelen constructie
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude oplegpunt
-Aanbrengen nieuwe oplegpunt
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
st Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 700,00

st

2431034

Locale reparatie met
kunstharsmortel.
-Verwijderen constructie delen zoals
dek en leuning
-Verwijderen rot deel
-Aanbrengen inlay van hout of epoxy
-Aanbrengen dekdeel

€ 1.100,00

st Locale reparatie met
kunstharsmortel.
-Verwijderen constructie delen zoals
dek en leuning
-Verwijderen rot deel
-Aanbrengen inlay van hout of epoxy
-Aanbrengen dekdeel

€ 1.100,00

st

Mogelijke nadere inspectie
Aanbrengen ontbrekende
onderdelen.
-Vervijderen restanten oude
onderdelen
-Leveren nieuwe onderdelen
-Aanbrenegn nieuwe onderdelen
-Afvoeren vrijkomende onderdelen

€ 1.500,00
€ 175,00

st Mogelijke nadere inspectie
st Aanbrengen ontbrekende delen.
-Slechte delen repareren
-Aanrengen nieuwe delen

€ 1.500,00
€ 175,00

st Vervangen(deel) paal.
-Verwijderen constructie delen zoals
dek en balken
-Verwijderen oude paal
-Aanbrengen nieuwe paal
-Aanbrengen constructie delen zoals
dek en balken
-Aanbrengen leuning
-Leveren materiaal
st Mogelijke nadere inspectie
st Aanbrengen ontbrekende delen.
-Slechte delen repareren
-Aanrengen nieuwe delen

€ 2.300,00

2431046
2431048

st Vervangen(deel) paal.
€ 2.300,00
-Verwijderen constructie delen zoals
dek en balken
-Verwijderen oude paal
-Aanbrengen nieuwe paal
-Aanbrengen constructie delen zoals
dek en balken
-Aanbrengen leuning
-Leveren materiaal
st Mogelijke nadere inspectie
€ 1.500,00
st Aanbrengen ontbrekende delen.
€ 175,00
-Slechte delen repareren
-Aanrengen nieuwe delen

€ 1.500,00
€ 175,00

st
st

2431060

Geen maatregel nodig.

-

€

st

Locale reparatie met
kunstharsmortel.
-Verwijderen constructie delen zoals
dek en leuning
-Verwijderen rot deel
-Aanbrengen inlay van hout of epoxy
-Aanbrengen dekdeel

€ 2.300,00

st

2431918

Geen maatregel nodig.

€ 1.450,00

m

2431953

Geen maatregel nodig.

st Vervangen(deel) paal.
-Verwijderen constructie delen zoals
dek en balken
-Verwijderen oude paal
-Aanbrengen nieuwe paal
-Aanbrengen constructie delen zoals
dek en balken
-Aanbrengen leuning
-Leveren materiaal
st Vervangen(deel) paal.
-Verwijderen constructie delen zoals
dek en balken
-Verwijderen oude paal
-Aanbrengen nieuwe paal
-Aanbrengen constructie delen zoals
dek en balken
-Aanbrengen leuning
-Leveren materiaal
m Vervangen (delen) draaipunt.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude draaipunt
-Aanbrengen nieuwe draaipunt
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
st Aanbrengen nieuwe beschermlaag
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen bestaande laag
-Repareren beschadingen
-Schilderen leuning in 3 lagen

€ 3.200,00

2431059

st Locale polymerische reparatie.
€ 1.850,00
-Verwijderen constructie delen zoals
dek en leuning
-Verwijderen rot deel
-Aanbrngen bekisting
-Aanbrengen polymerische
reparatiemortel
-Aanbrengen constructie delen zoals
dek en leuning
st Vervangen(deel) paal.
€ 2.300,00
-Verwijderen constructie delen zoals
dek en balken
-Verwijderen oude paal
-Aanbrengen nieuwe paal
-Aanbrengen constructie delen zoals
dek en balken
-Aanbrengen leuning
-Leveren materiaal
m Vervangen (delen) paal.
€ 1.450,00
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude paal
-Aanbrengen nieuwe paal
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
st Aanbrengen nieuwe beschermlaag
€ 185,00
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen bestaande laag
-Repareren beschadingen
-Schilderen leuning in 3 lagen

€ 185,00

st

2431980
2541034

Geen maatregel nodig.
Locale reparatie.
€
-Verwijder dekdeel
-Verwijderen rot deel
-Aanbrengen inlay van hout of epoxy
-Aanbrengen dekdeel

- Geen maatregel nodig.
st Vervangen hoofddraagconstructie.
-Verwijderen oud dek en leuning
-Verwijderen oude balk
-Aanbrengen nieuwe balk
-Aanbrengen nieuwe dekdelen
-Aanbrengen leuning
-Leveren materiaal

- Geen maatregel nodig.
st Vervangen hoofddraagconstructie.
-Verwijderen oud dek en leuning
-Verwijderen oude balk
-Aanbrengen nieuwe balk
-Aanbrengen nieuwe dekdelen
-Aanbrengen leuning
-Leveren materiaal

€ 2.500,00

st

2541046
2541346
2542460

Mogelijke nadere inspectie
Mogelijke nadere inspectie
Geen maatregel nodig.

€ 1.500,00
€ 1.500,00
-

2542459

Vervangen gescheurde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€

2542459

Vervangen gescheurde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€

2542415

Geen maatregel nodig.

-

-

2601918

Geen maatregel nodig.

-

-

€ 1.500,00
€ 1.500,00
-

-

-

st Mogelijke nadere inspectie
st Mogelijke nadere inspectie
- Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 125,00

st Mogelijke nadere inspectie
st Mogelijke nadere inspectie
st Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 175,00

-

€

st Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

st Vervangen(deel) paal.
-Verwijderen constructie delen zoals
dek en balken
-Verwijderen oude paal
-Aanbrengen nieuwe paal
-Aanbrengen constructie delen zoals
dek en balken
-Aanbrengen leuning
-Leveren materiaal
st Mogelijke nadere inspectie
st Aanbrengen ontbrekende delen.
-Slechte delen repareren
-Aanrengen nieuwe delen

€ 2.300,00

Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

Controleren of steunpunt nog aan
functie voldoet en beoordelen
restlevensduur.

350,00

100,00

st Locale polymerische reparatie.
-Verwijderen constructie delen zoals
dek en leuning
-Verwijderen rot deel
-Aanbrngen bekisting
-Aanbrengen polymerische
reparatiemortel
-Aanbrengen constructie delen zoals
dek en leuning
st Vervangen(deel) paal.
-Verwijderen constructie delen zoals
dek en balken
-Verwijderen oude paal
-Aanbrengen nieuwe paal
-Aanbrengen constructie delen zoals
dek en balken
-Aanbrengen leuning
-Leveren materiaal
m Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

550,00

€ 1.500,00
€ 175,00

€ 1.500,00

€

700,00

st Locale reparatie met
kunstharsmortel.
-Verwijderen constructie delen zoals
dek en leuning
-Verwijderen rot deel
-Aanbrengen inlay van hout of epoxy
-Aanbrengen dekdeel

€ 1.100,00

-

-

€

300,00

-

-

Herstellen oppervlakteschade.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructie
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen
- Geen maatregel nodig.
st Herstellen hoofddraagconstructie.
-Verwijderen constructiedelen
-Verwijderen oude draagconstructie
-Aanbrengen nieuwe
draagconstructie
-Aanbrengen dekdelen
-Aanbrengen leuning
-Leveren materiaal

€

85,00

€ 1.200,00

st Mogelijke nadere inspectie
st Mogelijke nadere inspectie
- Vervangen gescheurde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 190,00

st Mogelijke nadere inspectie
st Mogelijke nadere inspectie
m2 Vervangen gescheurde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 190,00

st Mogelijke nadere inspectie
st Mogelijke nadere inspectie
m2 Vervangen gescheurde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 190,00

st Mogelijke nadere inspectie
st Mogelijke nadere inspectie
m2 Vervangen gescheurde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 190,00

st
st
m2

850,00

m2 Vervangen gescheurde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€ 1.050,00

m2 Vervangen gescheurde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€ 1.275,00

m2 Vervangen gescheurde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€ 2.550,00

m2 Vervangen gescheurde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€ 2.550,00

m2

850,00

m2 Vervangen gescheurde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€ 1.050,00

m2 Vervangen gescheurde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€ 1.275,00

m2 Vervangen gescheurde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€ 2.550,00

m2 Vervangen gescheurde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€ 2.550,00

m2

Vervangen gebroken stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€

230,00

m2 Vervangen gebroken stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€

210,00

m2 Vervangen gebroken stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€

210,00

m2 Vervangen gebroken stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€ 210,00

m2

Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

220,00

m Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

300,00

m Vervangen (delen) constructie.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude constructie
-Aanbrengen nieuwe constructie
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

€

390,00

m Vervangen (delen) constructie.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude constructie
-Aanbrengen nieuwe constructie
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

€ 390,00

m

€ 1.100,00

750,00

Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 2.300,00

€

300,00

st Herstellen oppervlakteschade.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructie
-Verwijderen gecorrodeerde delen
-Repareren beschadigde delen
-Schilderen delen in 3 lagen

€

125,00

- Geen maatregel nodig.
st Vervangen hoofddraagconstructie.
-Verwijderen oud dek en leuning
-Verwijderen oude balk
-Aanbrengen nieuwe balk
-Aanbrengen nieuwe dekdelen
-Aanbrengen leuning
-Leveren materiaal

€ 2.500,00

€ 2.500,00

2311918

Geen maatregel nodig.

-

-

Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

220,00

m Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

300,00

m Vervangen (delen) constructie.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude constructie
-Aanbrengen nieuwe constructie
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

€

390,00

m Vervangen (delen) constructie.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude constructie
-Aanbrengen nieuwe constructie
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

€ 390,00

m

2541918

Geen maatregel nodig.

-

-

Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

220,00

m Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

300,00

m Vervangen (delen) constructie.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude constructie
-Aanbrengen nieuwe constructie
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

€

390,00

m Vervangen (delen) constructie.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude constructie
-Aanbrengen nieuwe constructie
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

€ 390,00

m

2541953

Herstellen oppervlaktebescherming.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken (staalborstel)
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

m Herstellen oppervlaktebescherming.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken (stralen)
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 215,00

m Vervangen (delen) rijdek.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oud rijdek
-Aanbrengen nieuwe rijdek
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

275,00

m Vervangen (delen) rijdek.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oud rijdek
-Aanbrengen nieuwe rijdek
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€ 275,00

m

2601034

Geen maatregel nodig.

-

€

200,00

m Vervangen balk windverband.
-Verwijderen oude balk
-Aanbrengen nieuwe balk
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

200,00

m Vervangen balk windverband.
-Verwijderen oude balk
-Aanbrengen nieuwe balk
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€ 200,00

m

2601048

Aanbrengen ontbrekende
onderdelen.
-Vervijderen restanten oude
onderdelen
-Leveren nieuwe onderdelen
-Aanbrenegn nieuwe onderdelen
-Afvoeren vrijkomende onderdelen

€

175,00

m Aanbrengen ontbrekende delen.
-Slechte delen repareren
-Aanrengen nieuwe delen

€

175,00

m Aanbrengen ontbrekende delen.
-Slechte delen repareren
-Aanrengen nieuwe delen

€

175,00

m Aanbrengen ontbrekende delen.
-Slechte delen repareren
-Aanrengen nieuwe delen

€

175,00

m Aanbrengen ontbrekende delen.
-Slechte delen repareren
-Aanrengen nieuwe delen

€ 175,00

m

2601059

Locale reparatie.
-Verwijderen dekdeel
-Verwijderen rot deel
-Aanbrengen
draagkrachtherstellende delen
-Aanbrengen dekdeel

€

200,00

m Locale reparatie.
-Verwijderen dekdeel
-Verwijderen rot deel
-Aanbrengen
draagkrachtherstellende delen
-Aanbrengen dekdeel

€

300,00

m Vervangen van windverband
-Verwijderen rijdek
-Aan- en afvoer materieel
-Vervangen windverband
-Aanbrengen rijdek
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Leveren nieuwe materialen

€

500,00

m Vervangen van windverband
-Verwijderen rijdek
-Aan- en afvoer materieel
-Vervangen windverband
-Aanbrengen rijdek
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Leveren nieuwe materialen

€

500,00

m Vervangen van windverband.
-Verwijderen rijdek
-Verwijderen leuning
-Aan- en afvoer materieel
-Vervangen langsligger
-Aanbrengen rijdek en leuning
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Leveren nieuwe materialen

€ 500,00

m

2611034

Geen maatregel nodig.

-

-

Geen maatregel nodig.

-

Vervangen gording.
-Verwijderen oude gording
-Repareren UPN profiel
-Aanbrengen nieuwe gording
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

200,00

m Vervangen gording.
-Verwijderen oude gording
-Repareren UPN profiel
-Aanbrengen nieuwe gording
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

200,00

m Vervangen gording.
-Verwijderen oude gording
-Repareren UPN profiel
-Aanbrengen nieuwe gording
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€ 200,00

m

3141034

Geen maatregel nodig.

-

-

Locale reparatie bordes.
€
-Verwijder overige constructie delen
-Verwijderen rot deel
-Aanbrengen inlay van hout of epoxy
-Aanbrengen overige constructie
delen

100,00

m2 Vervangen bordes.
-Verwijderen overige constructie
delen
-Verwijderen oud bordes
-Aanbrengen nieuw bordes
-Aanbrengen overige constructie
delen
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Leveren materiaal

€

175,00

m2 Vervangen bordes.
-Verwijderen overige constructie
delen
-Verwijderen oud bordes
-Aanbrengen nieuw bordes
-Aanbrengen overige constructie
delen
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Leveren materiaal

€

175,00

m2 Vervangen bordes.
-Verwijderen overige constructie
delen
-Verwijderen oud bordes
-Aanbrengen nieuw bordes
-Aanbrengen overige constructie
delen
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Leveren materiaal

€ 175,00

m2

3191359
319175

Herstellen voegen.
Geen maatregel nodig.

50,00
-

m Herstellen voegen.
- Repareren voeg.
-Verwijderen oude voegvulling
-Aanbrengen nieuwe voegvulling

€
€

50,00
120,00

m Herstellen voegen.
m Repareren voeg.
-Verwijderen oude voegvulling
-Aanbrengen nieuwe voegvulling

€ 50,00
€ 120,00

m Herstellen voegen.
m Repareren voeg.
-Verwijderen oude voegvulling
-Aanbrengen nieuwe voegvulling

€
€

50,00
120,00

m Herstellen voegen.
m Repareren voeg.
-Verwijderen oude voegvulling
-Aanbrengen nieuwe voegvulling

€ 50,00
€ 120,00

m
m

3191745

Geen maatregel nodig.

-

-

€

120,00

m Repareren voeg.
-Verwijderen oude voegvulling
-Aanbrengen nieuwe voegvulling

€ 120,00

m Repareren voeg.
-Verwijderen oude voegvulling
-Aanbrengen nieuwe voegvulling

€

120,00

m Repareren voeg.
-Verwijderen oude voegvulling
-Aanbrengen nieuwe voegvulling

€ 120,00

m

3191711
3201011
3201034

€ 100,00
Vastzetten losliggende delen.
€ 100,00
Vastzetten losliggende delen.
€ 550,00
Locale reparatie.
-Verwijder dekdeel
-Verwijderen rot deel
-Aanbrengen inlay van hout of epoxy
-Aanbrengen dekdeel

€ 150,00
€ 150,00
€ 2.250,00

m Vastzetten losliggende delen.
m Vastzetten losliggende delen.
st Vervangen balk.
-Verwijderen overige constructie
delen
-Verwijderen oude balk
-Aanbrengen nieuwe balk
-Aanbrengen overige constructie
delen
-Afvoeren oude delen
-Leveren materiaal
st Mogelijke nadere inspectie
m Aanbrengen ontbrekende delen.
-Slechte delen repareren
-Aanrengen nieuwe delen

€ 250,00
€ 250,00
€ 2.250,00

m
m
st

€ 1.500,00
€ 175,00

m Vastzetten losliggende delen.
m Vastzetten losliggende delen.
st Vervangen balk.
-Verwijderen overige constructie
delen
-Verwijderen oude balk
-Aanbrengen nieuwe balk
-Aanbrengen overige constructie
delen
-Afvoeren oude delen
-Leveren materiaal
st Mogelijke nadere inspectie
m Aanbrengen ontbrekende delen.
-Slechte delen repareren
-Aanrengen nieuwe delen

€ 250,00
€ 250,00
€ 2.250,00

Mogelijke nadere inspectie
Aanbrengen ontbrekende
onderdelen.
-Vervijderen restanten oude
onderdelen
-Leveren nieuwe onderdelen
-Aanbrenegn nieuwe onderdelen
-Afvoeren vrijkomende onderdelen

m Vastzetten losliggende delen.
m Vastzetten losliggende delen.
st Vervangen balk.
-Verwijderen overige constructie
delen
-Verwijderen oude balk
-Aanbrengen nieuwe balk
-Aanbrengen overige constructie
delen
-Afvoeren oude delen
-Leveren materiaal
st Mogelijke nadere inspectie
m Aanbrengen ontbrekende delen.
-Slechte delen repareren
-Aanrengen nieuwe delen

€ 200,00
€ 200,00
€ 2.250,00

3201046
3201048

m Vastzetten losliggende delen.
m Vastzetten losliggende delen.
st Vervangen balk.
-Verwijderen overige constructie
delen
-Verwijderen oude balk
-Aanbrengen nieuwe balk
-Aanbrengen overige constructie
delen
-Afvoeren oude delen
-Leveren materiaal
st Mogelijke nadere inspectie
m Aanbrengen ontbrekende delen.
-Slechte delen repareren
-Aanrengen nieuwe delen

€ 1.500,00
€ 175,00

st
m

3201053

Bijwerken schilderwerk
dwarsdrager.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Afwerken met coating

€

75,00

m Bijwerken schilderwerk
dwarsdrager.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Afwerken met coating

€

€ 135,00

m

-

-

Corrosie verwijderen en herstellen
profiel.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 1.260,00

€ 2.200,00

m

3201946
3201948

Mogelijke nadere inspectie
Aanbrengen ontbrekende
onderdelen.
-Vervijderen restanten oude
onderdelen
-Corrosie vrijmaken
-Leveren nieuwe onderdelen
-Aanbrenegn nieuwe onderdelen
-Afvoeren vrijkomende onderdelen

st Mogelijke nadere inspectie
m Aanbrengen ontbrekende
onderdelen.
-Vervijderen restanten oude
onderdelen
-Corrosie vrijmaken
-Leveren nieuwe onderdelen
-Aanbrenegn nieuwe onderdelen
-Afvoeren vrijkomende onderdelen

€ 1.500,00
€ 175,00

st Mogelijke nadere inspectie
m Aanbrengen ontbrekende
onderdelen.
-Vervijderen restanten oude
onderdelen
-Corrosie vrijmaken
-Leveren nieuwe onderdelen
-Aanbrenegn nieuwe onderdelen
-Afvoeren vrijkomende onderdelen

€ 1.500,00
€ 225,00

m Bijwerken schilderwerk
dwarsdrager.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen epoxymortel
-Afwerken met coating
m Vervangen (delen) balk.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude delen
-Aanbrengen nieuwe delen
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
st Mogelijke nadere inspectie
m Aanbrengen ontbrekende
onderdelen.
-Vervijderen restanten oude
onderdelen
-Corrosie vrijmaken
-Leveren nieuwe onderdelen
-Aanbrenegn nieuwe onderdelen
-Afvoeren vrijkomende onderdelen

€ 150,00

Geen maatregel nodig.

m Bijwerken schilderwerk
dwarsdrager.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen epoxymortel
-Afwerken met coating
m Vervangen (delen) balk.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude delen
-Aanbrengen nieuwe delen
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
st Mogelijke nadere inspectie
m Aanbrengen ontbrekende
onderdelen.
-Vervijderen restanten oude
onderdelen
-Corrosie vrijmaken
-Leveren nieuwe onderdelen
-Aanbrenegn nieuwe onderdelen
-Afvoeren vrijkomende onderdelen

€

3201918

m Bijwerken schilderwerk
dwarsdrager.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen epoxymortel
-Afwerken met coating
m Corrosie verwijderen en herstellen
profiel.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 1.500,00
€ 275,00

st
m

3201953

Geen maatregel nodig.

-

€

m Herstellen oppervlakteschade.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructie
-Verwijderen gecorrodeerde delen
-Repareren beschadigde delen
-Schilderen delen in 3 lagen

€ 125,00

m Aanbrengen nieuwe beschermlaag
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen bestaande laag
-Repareren beschadingen
-Schilderen leuning in 3 lagen

€

m Aanbrengen nieuwe beschermlaag
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen bestaande laag
-Repareren beschadingen
-Schilderen leuning in 3 lagen

€ 185,00

m

€ 125,00

-

€

€ 1.500,00
€ 125,00

-

m Herstellen oppervlaktebescherming.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken (slijptol)
-Herstellen kleine delen van de
constructie
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

-

€ 165,00

Geen maatregel nodig.

Repareren voeg.
-Verwijderen oude voegvulling
-Aanbrengen nieuwe voegvulling

Herstellen oppervlakteschade.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructie
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

-

-

€ 1.500,00
€ 175,00

95,00

85,00

Vervangen balk windverband.
-Verwijderen oude balk
-Aanbrengen nieuwe balk
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€ 1.500,00
€ 175,00

€ 1.260,00

€ 1.500,00
€ 175,00

150,00

€ 2.200,00

€ 1.500,00
€ 275,00

185,00

3261048

Aanbrengen ontbrekende
onderdelen.
-Vervijderen restanten oude
onderdelen
-Leveren nieuwe onderdelen
-Aanbrenegn nieuwe onderdelen
-Afvoeren vrijkomende onderdelen

€ 175,00

m Aanbrengen ontbrekende delen.
-Slechte delen repareren
-Aanrengen nieuwe delen

€ 175,00

m Aanbrengen ontbrekende delen.
-Slechte delen repareren
-Aanrengen nieuwe delen

€ 175,00

m Aanbrengen ontbrekende delen.
-Slechte delen repareren
-Aanrengen nieuwe delen

€

175,00

m Aanbrengen ontbrekende delen.
-Slechte delen repareren
-Aanrengen nieuwe delen

€ 175,00

m

3262446
3262459

Mogelijke nadere inspectie
Geen maatregel nodig.

€ 1.500,00
-

st Mogelijke nadere inspectie
- Vervangen gescheurde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€ 1.500,00
€ 1.050,00

st Mogelijke nadere inspectie
m2 Vervangen gescheurde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€ 1.500,00
€ 1.275,00

st Mogelijke nadere inspectie
m2 Vervangen gescheurde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€ 1.500,00
€ 2.550,00

st Mogelijke nadere inspectie
m2 Vervangen gescheurde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€ 1.500,00
€ 2.550,00

st
m2

3262460

Geen maatregel nodig.

-

-

€

m2 Vervangen gescheurde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€

190,00

m2 Vervangen gescheurde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€

190,00

m2 Vervangen gescheurde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€ 190,00

m2

3261910
3261968

Herstellen bevestiging.
Geen maatregel nodig.

75,00
-

st Herstellen bevestiging.
- Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 75,00
€ 220,00

st Herstellen bevestiging.
m Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 75,00
€ 220,00

st Herstellen bevestiging.
m Vervangen (delen) constructie.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude constructie
-Aanbrengen nieuwe constructie
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

€
€

75,00
700,00

st Herstellen bevestiging.
m Vervangen (delen) constructie.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude constructie
-Aanbrengen nieuwe constructie
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

€ 75,00
€ 700,00

st
m

3261918

Geen maatregel nodig.

-

-

Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 220,00

m Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 220,00

m Vervangen (delen) constructie.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude constructie
-Aanbrengen nieuwe constructie
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

€

700,00

m Vervangen (delen) constructie.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude constructie
-Aanbrengen nieuwe constructie
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

€ 700,00

m

3261948

Aanbrengen ontbrekende
onderdelen.
-Vervijderen restanten oude
onderdelen
-Corrosie vrijmaken
-Leveren nieuwe onderdelen
-Aanbrenegn nieuwe onderdelen
-Afvoeren vrijkomende onderdelen

€ 125,00

st Aanbrengen ontbrekende
onderdelen.
-Vervijderen restanten oude
onderdelen
-Corrosie vrijmaken
-Leveren nieuwe onderdelen
-Aanbrenegn nieuwe onderdelen
-Afvoeren vrijkomende onderdelen

€ 200,00

st Aanbrengen ontbrekende
onderdelen.
-Vervijderen restanten oude
onderdelen
-Corrosie vrijmaken
-Leveren nieuwe onderdelen
-Aanbrenegn nieuwe onderdelen
-Afvoeren vrijkomende onderdelen

€ 225,00

st Aanbrengen ontbrekende
onderdelen.
-Vervijderen restanten oude
onderdelen
-Corrosie vrijmaken
-Leveren nieuwe onderdelen
-Aanbrenegn nieuwe onderdelen
-Afvoeren vrijkomende onderdelen

€

325,00

st Aanbrengen ontbrekende
onderdelen.
-Vervijderen restanten oude
onderdelen
-Corrosie vrijmaken
-Leveren nieuwe onderdelen
-Aanbrenegn nieuwe onderdelen
-Afvoeren vrijkomende onderdelen

€ 325,00

st

3261953

Herstellen oppervlaktebescherming.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken (staalborstel)
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 125,00

m2 Herstellen oppervlaktebescherming.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken (slijptol)
-Herstellen kleine delen van de
constructie
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 165,00

m2 Herstellen oppervlaktebescherming.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken (stralen)
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 215,00

m2 Vervangen (delen) rijdek.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oud rijdek
-Aanbrengen nieuwe rijdek
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

275,00

m2 Vervangen (delen) rijdek.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oud rijdek
-Aanbrengen nieuwe rijdek
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€ 275,00

m2

3291034

Geen maatregel nodig.

-

-

Geen maatregel nodig.

€ 550,00

m Vervangen damwand.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrijgraven damwand
-Trekken bestaande damwand
-Aanbrengen nieuw damplanken en
gordingen
-Aanvullen
Afvoeren vrijkomende materialen

€

775,00

m Vervangen damwand.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrijgraven damwand
-Trekken bestaande damwand
-Aanbrengen nieuw damplanken en
gordingen
-Aanvullen
Afvoeren vrijkomende materialen

€ 775,00

m

329244

Geen maatregel nodig.

-

-

Vervangen afgebrokkelde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€ 190,00

m2 Vervangen afgebrokkelde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€

190,00

m2 Vervangen afgebrokkelde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€ 190,00

m2

3292425

Geen maatregel nodig.

-

-

Geen maatregel nodig.

€

175,00

m2

Mogelijke nadere inspectie
Geen maatregel nodig.

m2 Repareren met metselwerk,
vervangen stenen.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Verwijderen oude stenen
-Aanbrengen nieuwe stenen
-Leveren materiaal
st Mogelijke nadere inspectie
m2 Vervangen gescheurde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€ 175,00

3292446
3292460

Repareren met metselwerk,
vervangen stenen.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Verwijderen oude stenen
-Aanbrengen nieuwe stenen
-Leveren materiaal
st Mogelijke nadere inspectie
m2 Vervangen gescheurde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€ 1.500,00
€ 190,00

st
m2

3292421

Geen maatregel nodig.

3291621

€

€ 1.500,00
-

Vervangen gescheurde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

190,00

-

€

190,00

-

-

Vervangen delen van damwand.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrijgraven damwand
-Trekken rotte planken
-Aanbrengen nieuw damplanken
-Aanhelen gordingen etc.
-Aanvullen

m2 Vervangen afgebrokkelde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

-

Geen maatregel nodig.

-

-

st Mogelijke nadere inspectie
- Vervangen gescheurde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€ 1.500,00
€ 190,00

st Mogelijke nadere inspectie
m2 Vervangen gescheurde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€ 1.500,00
€ 190,00

-

-

Vervangen beschadige stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€ 190,00

m2 Vervangen beschadige stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€ 190,00

m2 Vervangen beschadige stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€

190,00

m2 Vervangen beschadige stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€ 190,00

m2

Geen maatregel nodig.

-

-

€ 200,00

200,00

m

-

€

700,00

€ 700,00

m

3331015

€ 550,00
Locale reparatie.
-Verwijderen dekdeel
-Verwijderen rot deel
-Aanbrengen inlay van hout of epoxy
-Aanbrengen dekdeel

m Vervangen van ligger.
-Verwijderen rijdek
-Verwijderen leuning
-Aan- en afvoer materieel
-Vervangen langsligger
-Aanbrengen rijdek en leuning
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Leveren nieuwe materialen

€ 1.575,00

m Vervangen natuursteen.
-Verwijderen en afvoern oude
natuursteen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
natuurstenen sloof
m Vervangen (delen) ladder.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude ladder
-Aanbrengen nieuwe ladder
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
m Vervangen van ligger.
-Verwijderen rijdek
-Verwijderen leuning
-Aan- en afvoer materieel
-Vervangen langsligger
-Aanbrengen rijdek en leuning
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Leveren nieuwe materialen

€ 200,00

-

m Vervangen natuursteen.
-Verwijderen en afvoern oude
natuursteen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
natuurstenen sloof
m Vervangen (delen) ladder.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude ladder
-Aanbrengen nieuwe ladder
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
m Vervangen van ligger.
-Verwijderen rijdek
-Verwijderen leuning
-Aan- en afvoer materieel
-Vervangen langsligger
-Aanbrengen rijdek en leuning
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Leveren nieuwe materialen

€

Geen maatregel nodig.

m Vervangen natuursteen.
-Verwijderen en afvoern oude
natuursteen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
natuurstenen sloof
m Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 200,00

3321918

Vervangen natuursteen.
-Verwijderen en afvoern oude
natuursteen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
natuurstenen sloof
Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 1.575,00

m

€ 220,00

m Locale reparatie.
€ 550,00
-Verwijderen constructie delen zoals
dek en leuning
-Verwijderen rot deel
-Aanbrengen inlay van hout of epoxy
-Aanbrengen dekdeel

€ 220,00

€ 1.500,00
€ 190,00

€ 1.575,00

3661034

€ 750,00
Locale reparatie.
-Aanvoer materieel
-Verkeersafzetting
-Verwijderen rot deel
-Aanbrengen inlay van hout of epoxy
-Afwerken beschadigd deel
-Oppervlaktebehandling hele
balanspriem
-Afvoer materieel

m Locale reparatie.
€ 875,00
-Aanvoer materieel
-Verkeersafzetting
-Verwijderen rot deel
-Aanbrengen inlay van hout of epoxy
-Afwerken beschadigd deel
-Oppervlaktebehandling hele
balanspriem
-Afvoer materieel

m Vervangen van balanspriem.
-Aanvoer materieel
(kraan/hoogwerker)
-Verkeersafzetting
-Verwijderen balanspriem
-Aanbrengen balanspriem
-Afvoer materieel
(kraan/hoogwerker)
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Leveren nieuwe materialen

€ 1.575,00

m Vervangen van balanspriem.
-Aanvoer materieel
(kraan/hoogwerker)
-Verkeersafzetting
-Verwijderen balanspriem
-Aanbrengen balanspriem
-Afvoer materieel
(kraan/hoogwerker)
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Leveren nieuwe materialen

€ 1.575,00

m Vervangen van balanspriem.
-Aanvoer materieel
(kraan/hoogwerker)
-Verkeersafzetting
-Verwijderen balanspriem
-Aanbrengen balanspriem
-Afvoer materieel
(kraan/hoogwerker)
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Leveren nieuwe materialen

€ 1.575,00

m

3331034

Geen maatregel nodig.

€

m Locale reparatie.
€ 550,00
-Verwijderen constructie delen zoals
dek en leuning
-Verwijderen rot deel
-Aanbrengen inlay van hout of epoxy
-Aanbrengen dekdeel

m Vervangen/herstellen langsligger.
-Verwijderen rijdek
-Verwijderen leuning
-Aan- en afvoer materieel
-Vervangen/herstellen langsligger
-Aanbrengen rijdek en leuning
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Leveren nieuwe materialen

€ 1.575,00

m Vervangen van ligger.
-Verwijderen rijdek
-Verwijderen leuning
-Aan- en afvoer materieel
-Vervangen langsligger
-Aanbrengen rijdek en leuning
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Leveren nieuwe materialen

€ 1.575,00

m Vervangen van ligger.
-Verwijderen rijdek
-Verwijderen leuning
-Aan- en afvoer materieel
-Vervangen langsligger
-Aanbrengen rijdek en leuning
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Leveren nieuwe materialen

€ 1.575,00

m

3661060

Locale reparatie.
-Aanvoer materieel
-Verkeersafzetting
-Behandelen scheuren
-Oppervlaktebehandling hele
balanspriem
-Afvoer materieel

€ 575,00

m Locale reparatie.
-Aanvoer materieel
-Verkeersafzetting
-Behandelen scheuren
-Oppervlaktebehandling hele
balanspriem
-Afvoer materieel

€ 575,00

m Vervangen van balanspriem.
-Aanvoer materieel
(kraan/hoogwerker)
-Verkeersafzetting
-Verwijderen balanspriem
-Aanbrengen balanspriem
-Afvoer materieel
(kraan/hoogwerker)
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Leveren nieuwe materialen

€ 1.575,00

m Vervangen van balanspriem.
-Aanvoer materieel
(kraan/hoogwerker)
-Verkeersafzetting
-Verwijderen balanspriem
-Aanbrengen balanspriem
-Afvoer materieel
(kraan/hoogwerker)
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Leveren nieuwe materialen

€ 1.575,00

m Vervangen van balanspriem.
-Aanvoer materieel
(kraan/hoogwerker)
-Verkeersafzetting
-Verwijderen balanspriem
-Aanbrengen balanspriem
-Afvoer materieel
(kraan/hoogwerker)
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Leveren nieuwe materialen

€ 1.575,00

m

3331046
3331053

Mogelijke nadere inspectie
Bijwerken schilderwerk langsligger.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Afwerken met coating

€ 1.500,00
€ 65,00

st Mogelijke nadere inspectie
m Bijwerken schilderwerk langsligger.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Afwerken met coating

€ 1.500,00
€ 95,00

st Mogelijke nadere inspectie
m Bijwerken schilderwerk langsligger.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen epoxymortel
-Afwerken met coating

€ 1.500,00
€ 135,00

st Mogelijke nadere inspectie
m Bijwerken schilderwerk langsligger.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen epoxymortel
-Afwerken met coating

€ 1.500,00
€ 150,00

st Mogelijke nadere inspectie
m Bijwerken schilderwerk langsligger.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen epoxymortel
-Afwerken met coating

€ 1.500,00
€ 150,00

st
m

3331059

Locale reparatie.
-Verwijderen dekdeel
-Verwijderen rot deel
-Aanbrengen
draagkrachtherstellende delen
-Aanbrengen dekdeel

€ 550,00

m Locale reparatie.
-Verwijderen dekdeel
-Verwijderen rot deel
-Aanbrengen
draagkrachtherstellende delen
-Aanbrengen dekdeel

€ 550,00

m Vervangen van ligger.
-Verwijderen rijdek
-Verwijderen leuning
-Aan- en afvoer materieel
-Vervangen langsligger
-Aanbrengen rijdek en leuning
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Leveren nieuwe materialen

€ 1.575,00

m Vervangen van ligger.
-Verwijderen rijdek
-Verwijderen leuning
-Aan- en afvoer materieel
-Vervangen langsligger
-Aanbrengen rijdek en leuning
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Leveren nieuwe materialen

€ 1.575,00

m Vervangen van ligger.
-Verwijderen rijdek
-Verwijderen leuning
-Aan- en afvoer materieel
-Vervangen langsligger
-Aanbrengen rijdek en leuning
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Leveren nieuwe materialen

€ 1.575,00

m

3331060

Geen maatregel nodig.

-

-

Locale reparatie.
-Verwijderen dekdeel
-Verwijderen rot deel
-Polymerisch repareren
-Afwerken reparatie deel
-Aanbrengen dekdeel

€ 550,00

m Vervangen van ligger.
-Verwijderen rijdek
-Verwijderen leuning
-Aan- en afvoer materieel
-Vervangen langsligger
-Aanbrengen rijdek en leuning
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Leveren nieuwe materialen

€ 1.575,00

m Vervangen van ligger.
-Verwijderen rijdek
-Verwijderen leuning
-Aan- en afvoer materieel
-Vervangen langsligger
-Aanbrengen rijdek en leuning
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Leveren nieuwe materialen

€ 1.575,00

m Vervangen van ligger.
-Verwijderen rijdek
-Verwijderen leuning
-Aan- en afvoer materieel
-Vervangen langsligger
-Aanbrengen rijdek en leuning
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Leveren nieuwe materialen

€ 1.575,00

m

371060

Geen maatregel nodig.

-

-

Scheur(en) repareren met
polymerisch mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Herstellen constructie
-Aanbrengen PCC mortel
-Materiaal

€

365,00

m Vervangen van balk.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen delen van de
constructie
-Vervangen balk
-Aanbrengen delen van constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Leveren nieuwe materialen

€ 1.575,00

m Vervangen van balk.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen delen van de
constructie
-Vervangen balk
-Aanbrengen delen van constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Leveren nieuwe materialen

€ 1.575,00

m Vervangen van balk.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen delen van de
constructie
-Vervangen balk
-Aanbrengen delen van constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Leveren nieuwe materialen

€ 1.575,00

m

3261060

Geen maatregel nodig.

-

-

Controleren of
hoofddraagconstructie nog aan
functie voldoet en beoordelen
restlevensduur.

€

50,00

m Vervangen van delen van de
hoofddraagconstructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen delen van de
constructie
-Vervangen delen
-Aanbrengen delen van constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Leveren nieuwe materialen

€ 975,00

m Vervangen van delen van de
hoofddraagconstructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen delen van de
constructie
-Vervangen delen
-Aanbrengen delen van constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Leveren nieuwe materialen

€

975,00

m Vervangen van delen van de
hoofddraagconstructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen delen van de
constructie
-Vervangen delen
-Aanbrengen delen van constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Leveren nieuwe materialen

€ 975,00

m

3261034

Geen maatregel nodig.

-

-

Locale polymerische reparatie.
-Verwijder overige constructie delen
-Verwijderen rot deel
-Aanbrengen bekisting
-Verwerken polymerisch materiaal
-Afwerken reparatie plekken
-Aanbrengen overige constructie
delen

€ 675,00

m Vervangen van delen van de
hoofddraagconstructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen delen van de
constructie
-Vervangen delen
-Aanbrengen delen van constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Leveren nieuwe materialen

€ 975,00

m Vervangen van delen van de
hoofddraagconstructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen delen van de
constructie
-Vervangen delen
-Aanbrengen delen van constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Leveren nieuwe materialen

€

975,00

m Vervangen van delen van de
hoofddraagconstructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen delen van de
constructie
-Vervangen delen
-Aanbrengen delen van constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Leveren nieuwe materialen

€ 975,00

m

3331981

Geen maatregel nodig.

-

-

Ophalen verzakking.
-Opvijzelen liggers
-Aanbrengen ondersabeling
-Herstellen/aanhelen verharding

€ 475,00

st Ophalen verzakking.
-Opvijzelen liggers
-Aanbrengen ondersabeling
-Herstellen/aanhelen verharding

€ 475,00

st Ophalen verzakking.
-Opvijzelen liggers
-Aanbrengen ondersabeling
-Herstellen/aanhelen verharding

€

475,00

st Ophalen verzakking.
-Opvijzelen liggers
-Aanbrengen ondersabeling
-Herstellen/aanhelen verharding

€ 475,00

st

3331918

Corrosie verwijderen en herstellen
oppervlaktebescherming.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken (staalborstel)
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 145,00

m Corrosie verwijderen en herstellen
profiel.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken (slijptol)
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 475,00

m Corrosie verwijderen en herstellen
profiel.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken (stralen)
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 575,00

€ 1.275,00

m

Herstellen gedeformeerde delen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Verwijderen gedeformeerde delen
-Aanbrengen nieuwe delen
-Afwerken constructie

€ 250,00

m Corrosie verwijderen en herstellen
profiel.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken (slijptol)
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 475,00

m Corrosie verwijderen en herstellen
profiel.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken (stralen)
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 575,00

€ 1.275,00

m

3331928

Herstellen gaten.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Herstellen gaten
-Corrosievrij maken (staalborstel)
-Vetvrij maken
-Aanbrengen oppervlakte
behandeling

€ 145,00

m Herstellen gaten.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Herstellen gaten
-Corrosievrij maken (slijptol)
-Vetvrij maken
-Aanbrengen oppervlakte
behandeling

€ 475,00

m Herstellen gaten.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Herstellen gaten
-Corrosievrij maken (stralen)
-Vetvrij maken
-Aanbrengen oppervlakte
behandeling

€ 575,00

€ 1.275,00

m

3331946
3331953

Mogelijke nadere inspectie
Geen maatregel nodig.

€ 1.500,00
-

€ 1.500,00
€ 85,00

st Mogelijke nadere inspectie
m Herstellen oppervlakteschade.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructie
-Verwijderen gecorrodeerde delen
-Repareren beschadigde delen
-Schilderen delen in 3 lagen

€ 1.500,00
€ 125,00

€ 1.500,00
€ 185,00

st
m

3331980
3351953

Geen maatregel nodig.
Geen maatregel nodig.

st Mogelijke nadere inspectie
- Herstellen oppervlakteschade.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructie
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen
- Geen maatregel nodig.
- Beschadigingen verwijderen en
herstellen.
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

m Vervangen balk.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude balk
-Aanbrengen nieuwe balk
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
m Vervangen balk.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude balk
-Aanbrengen nieuwe balk
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
m Vervangen balk.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude balk
-Aanbrengen nieuwe balk
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
st Mogelijke nadere inspectie
m Aanbrengen nieuwe beschermlaag
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen bestaande laag
-Repareren beschadingen
-Schilderen leuning in 3 lagen

€ 1.275,00

3331921

m Vervangen balk.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude balk
-Aanbrengen nieuwe balk
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
m Vervangen balk.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude balk
-Aanbrengen nieuwe balk
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
m Vervangen balk.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude balk
-Aanbrengen nieuwe balk
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
st Mogelijke nadere inspectie
m Aanbrengen nieuwe beschermlaag
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen bestaande laag
-Repareren beschadingen
-Schilderen leuning in 3 lagen

€ 150,00

- Geen maatregel nodig.
m2 Beschadigingen verwijderen en
herstellen.
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 150,00

€ 350,00

m2

-

-

- Geen maatregel nodig.
m2 Beschadigingen verwijderen en
herstellen.
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 1.275,00

€ 1.275,00

€ 1.500,00
€ 185,00

€

350,00

- Geen maatregel nodig.
m2 Vervangen (delen) luik.
-Verwijderen oude luik
-Aanbrengen nieuwe luik
-Leveren materiaal

3431034

Locale reparatie met
kunstharsmortel.
-Verwijderen constructie delen zoals
dek en leuning
-Verwijderen rot deel
-Aanbrengen inlay van hout of epoxy
-Aanbrengen dekdeel

€ 1.100,00

3451328

Vervangen plafondplaat.
-Verwijderen oude plaat
-Aanbrengen niewe plaat
-Leren materiaal en afvoren
vrijkomende materialen
Geen maatregel nodig.

€ 100,00

3451353

Bijwerken plafond.
-Verwijderen bestaande coating
-Vetvrij maken
-Aanbrengen coating

€

3452446
3451921

Mogelijke nadere inspectie
Herstellen gedeformeerde delen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Verwijderen gedeformeerde delen
-Aanbrengen nieuwe delen
-Afwerken constructie

st Locale reparatie met
kunstharsmortel.
-Verwijderen constructie delen zoals
dek en leuning
-Verwijderen rot deel
-Aanbrengen inlay van hout of epoxy
-Aanbrengen dekdeel

€ 1.100,00

m2 Vervangen plafondplaat.
-Verwijderen oude plaat
-Aanbrengen niewe plaat
-Leren materiaal en afvoren
vrijkomende materialen
- Repareren voeg.
-Verwijderen oude voegvulling
-Aanbrengen nieuwe voegvulling

€ 100,00

m2 Bijwerken plafond.
-Verwijderen bestaande coating
-Vetvrij maken
-Aanbrengen coating

€

€ 1.500,00
€ 125,00

st Mogelijke nadere inspectie
m2 Herstellen gedeformeerde delen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Verwijderen gedeformeerde delen
-Aanbrengen nieuwe delen
-Afwerken constructie

31011011 Vastzetten losliggende delen.
31011015 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
31011028 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
31011034 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
31011043 Vastzetten losliggende delen.
31011046 Mogelijke nadere inspectie
31011048 Aanbrengen ontbrekende
onderdelen.
-Vervijderen restanten oude
onderdelen
-Leveren nieuwe onderdelen
-Aanbrenegn nieuwe onderdelen
-Afvoeren vrijkomende onderdelen

€ 100,00
€ 75,00

31011053 Bijwerken slijtlaag.
-Verwijderen slechte delen met
slijptol
-Aanbrengen nieuwe slijtlaag
31011059 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
31011060 Geen maatregel nodig.

€

75,00

€

75,00

31011328 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
31011343 Vastzetten losliggende delen.
31011353 Bijwerken oppervlakteschade.
-Verwijderen slechte delen met
slijptol
-Aanbrengen nieuwe slijtlaag
31011918 Corrosie verwijderen en herstellen
oppervlaktebescherming.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken (staalborstel)
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

3451343

-

75,00

€

75,00

€

75,00

€ 100,00
€ 1.500,00
€ 75,00

-

75,00

€ 100,00
€ 150,00

€ 125,00

€ 120,00

65,00

st Vervangen(deel) paal.
-Verwijderen constructie delen zoals
dek en balken
-Verwijderen oude paal
-Aanbrengen nieuwe paal
-Aanbrengen constructie delen zoals
dek en balken
-Aanbrengen leuning
-Leveren materiaal
m2 Vervangen plafondplaat.
-Verwijderen oude plaat
-Aanbrengen niewe plaat
-Leren materiaal en afvoren
vrijkomende materialen
m Repareren voeg.
-Verwijderen oude voegvulling
-Aanbrengen nieuwe voegvulling

€ 2.300,00

€ 100,00

€ 120,00

m2 Bijwerken plafond.
-Verwijderen bestaande coating
-Vetvrij maken
-Aanbrengen coating

€

€ 1.500,00
€ 105,00

st Mogelijke nadere inspectie
m2 Herstellen gedeformeerde delen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Verwijderen gedeformeerde delen
-Aanbrengen nieuwe delen
-Afwerken constructie

€ 1.500,00
€ 250,00

m Vastzetten losliggende delen.
m2 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
m2 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
m2 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
m Vastzetten losliggende delen.
st Mogelijke nadere inspectie
st Aanbrengen ontbrekende delen.
-Corrosievrij maken (staalborstel)
-Aanrengen nieuwe delen

€ 150,00
€ 75,00

m Vastzetten losliggende delen.
m2 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
m2 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
m2 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
m Vastzetten losliggende delen.
st Mogelijke nadere inspectie
st Aanbrengen ontbrekende delen.
-Corrosievrij maken (staalborstel)
-Aanrengen nieuwe delen

€ 200,00
€ 75,00

m2 Bijwerken slijtlaag.
-Verwijderen slechte delen met
slijptol
-Aanbrengen nieuwe slijtlaag
m2 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
- Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
m2 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
m Vastzetten losliggende delen.
m2 Bijwerken oppervlakteschade.
-Verwijderen slechte delen met
slijptol
-Aanbrengen nieuwe slijtlaag
m2 Corrosie verwijderen en herstellen
oppervlaktebescherming.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken (slijptol)
-Herstellen kleine delen van de
constructie
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

70,00

€

70,00

€

75,00

€

75,00

€

75,00

€

75,00

€

75,00

m2 Bijwerken slijtlaag.
-Verwijderen slechte delen met
slijptol
-Aanbrengen nieuwe slijtlaag
m2 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
m2 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
m2 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
m Vastzetten losliggende delen.
m2 Bijwerken oppervlakteschade.
-Verwijderen slechte delen met
slijptol
-Aanbrengen nieuwe slijtlaag
m2 Corrosie verwijderen en herstellen
oppervlaktebescherming.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken (stralen)
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

75,00

€

75,00

€

75,00

€ 150,00
€ 1.500,00
€ 100,00

€ 150,00
€ 150,00

€ 165,00

95,00

€

75,00

€

75,00

€ 200,00
€ 1.500,00
€ 125,00

€ 200,00
€ 150,00

€ 215,00

st Vervangen(deel) paal.
€ 2.300,00
-Verwijderen constructie delen zoals
dek en balken
-Verwijderen oude paal
-Aanbrengen nieuwe paal
-Aanbrengen constructie delen zoals
dek en balken
-Aanbrengen leuning
-Leveren materiaal
m2 Vervangen plafondplaat.
€ 100,00
-Verwijderen oude plaat
-Aanbrengen niewe plaat
-Leren materiaal en afvoren
vrijkomende materialen
m Repareren voeg.
€ 120,00
-Verwijderen oude voegvulling
-Aanbrengen nieuwe voegvulling

st Vervangen(deel) paal.
-Verwijderen constructie delen zoals
dek en balken
-Verwijderen oude paal
-Aanbrengen nieuwe paal
-Aanbrengen constructie delen zoals
dek en balken
-Aanbrengen leuning
-Leveren materiaal
m2 Vervangen plafondplaat.
-Verwijderen oude plaat
-Aanbrengen niewe plaat
-Leren materiaal en afvoren
vrijkomende materialen
m Repareren voeg.
-Verwijderen oude voegvulling
-Aanbrengen nieuwe voegvulling

m2 Bijwerken plafond.
-Verwijderen bestaande coating
-Vetvrij maken
-Aanbrengen coating

€

st Mogelijke nadere inspectie
m2 Vervangen plafondplaten.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude platen
-Aanbrengen nieuwe platen
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
m Vastzetten losliggende delen.
m2 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
m2 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
m2 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
m Vastzetten losliggende delen.
st Mogelijke nadere inspectie
st Aanbrengen ontbrekende delen.
-Corrosievrij maken (staalborstel)
-Aanrengen nieuwe delen

€ 1.500,00
€ 450,00

m2 Aanbrengen nieuwe slijtlaag.
-Verwijderen slechte delen met
slijptol
-Aanbrengen nieuwe slijtlaag
m2 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
m2 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
m2 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
m Vastzetten losliggende delen.
m2 Bijwerken oppervlakteschade.
-Verwijderen slechte delen met
slijptol
-Aanbrengen nieuwe slijtlaag
m2 Vervangen (delen) rijdek.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oud rijdek
-Aanbrengen nieuwe rijdek
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

70,00

€

75,00

€

75,00

€

75,00

€
€

250,00
175,00

€

275,00

105,00

€
€

250,00
75,00

€

75,00

€

75,00

€ 250,00
€ 1.500,00
€ 150,00

€ 2.300,00

st

€ 100,00

m2

€ 120,00

m

m2 Bijwerken plafond.
-Verwijderen bestaande coating
-Vetvrij maken
-Aanbrengen coating

€ 105,00

m2

st Mogelijke nadere inspectie
m2 Vervangen plafondplaten.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude platen
-Aanbrengen nieuwe platen
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
m Vastzetten losliggende delen.
m2 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
m2 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
m2 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
m Vastzetten losliggende delen.
st Mogelijke nadere inspectie
st Aanbrengen ontbrekende delen.
-Corrosievrij maken (staalborstel)
-Aanrengen nieuwe delen

€ 1.500,00
€ 450,00

st
m2

€ 250,00
€ 75,00

m
m2

€

75,00

m2

€

75,00

m2

€ 250,00
€ 1.500,00
€ 150,00

m
st
st

m2 Aanbrengen nieuwe slijtlaag.
-Verwijderen slechte delen met
slijptol
-Aanbrengen nieuwe slijtlaag
m2 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
m2 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
m2 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
m Vastzetten losliggende delen.
m2 Bijwerken oppervlakteschade.
-Verwijderen slechte delen met
slijptol
-Aanbrengen nieuwe slijtlaag
m2 Vervangen (delen) rijdek.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oud rijdek
-Aanbrengen nieuwe rijdek
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

70,00

m2

€

75,00

m2

€

75,00

m2

€

75,00

m2

€ 250,00
€ 175,00

m
m2

€ 275,00

m2

31011921 Herstellen gedeformeerde delen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Verwijderen gedeformeerde delen
-Aanbrengen nieuwe delen
-Afwerken constructie

€ 250,00

m2 Herstellen gedeformeerde delen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Verwijderen gedeformeerde delen
-Aanbrengen nieuwe delen
-Afwerken constructie

€ 165,00

m2 Herstellen gedeformeerde delen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Verwijderen gedeformeerde delen
-Aanbrengen nieuwe delen
-Afwerken constructie

€ 215,00

m2 Vervangen (delen) rijdek.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oud rijdek
-Aanbrengen nieuwe rijdek
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

275,00

m2 Vervangen (delen) rijdek.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oud rijdek
-Aanbrengen nieuwe rijdek
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€ 275,00

m2

31011928 Herstellen gaten.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Herstellen gaten
-Corrosievrij maken (staalborstel)
-Vetvrij maken
-Aanbrengen oppervlakte
behandeling

€ 145,00

m2 Herstellen gaten.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Herstellen gaten
-Corrosievrij maken (slijptol)
-Vetvrij maken
-Aanbrengen oppervlakte
behandeling

€ 195,00

m2 Herstellen gaten.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Herstellen gaten
-Corrosievrij maken (stralen)
-Vetvrij maken
-Aanbrengen oppervlakte
behandeling

€ 245,00

m2 Vervangen (delen) rijdek.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oud rijdek
-Aanbrengen nieuwe rijdek
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

275,00

m2 Vervangen (delen) rijdek.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oud rijdek
-Aanbrengen nieuwe rijdek
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€ 275,00

m2

31011948 Aanbrengen ontbrekende
onderdelen.
-Vervijderen restanten oude
onderdelen
-Corrosie vrijmaken
-Leveren nieuwe onderdelen
-Aanbrenegn nieuwe onderdelen
-Afvoeren vrijkomende onderdelen

€ 125,00

m Aanbrengen ontbrekende
onderdelen.
-Vervijderen restanten oude
onderdelen
-Corrosie vrijmaken
-Leveren nieuwe onderdelen
-Aanbrenegn nieuwe onderdelen
-Afvoeren vrijkomende onderdelen

€ 125,00

m Aanbrengen ontbrekende
onderdelen.
-Vervijderen restanten oude
onderdelen
-Corrosie vrijmaken
-Leveren nieuwe onderdelen
-Aanbrenegn nieuwe onderdelen
-Afvoeren vrijkomende onderdelen

€ 150,00

m Aanbrengen ontbrekende
onderdelen.
-Vervijderen restanten oude
onderdelen
-Corrosie vrijmaken
-Leveren nieuwe onderdelen
-Aanbrenegn nieuwe onderdelen
-Afvoeren vrijkomende onderdelen

€

175,00

m Aanbrengen ontbrekende
onderdelen.
-Vervijderen restanten oude
onderdelen
-Corrosie vrijmaken
-Leveren nieuwe onderdelen
-Aanbrenegn nieuwe onderdelen
-Afvoeren vrijkomende onderdelen

€ 175,00

m

31011953 Herstellen oppervlaktebescherming.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken (staalborstel)
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 125,00

m2 Herstellen oppervlaktebescherming.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken (slijptol)
-Herstellen kleine delen van de
constructie
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 165,00

m2 Herstellen oppervlaktebescherming.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken (stralen)
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 215,00

m2 Vervangen (delen) rijdek.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oud rijdek
-Aanbrengen nieuwe rijdek
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

275,00

m2 Vervangen (delen) rijdek.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oud rijdek
-Aanbrengen nieuwe rijdek
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€ 275,00

m2

€ 200,00

m2 Vervangen verzakte onderdelen.
-Verwijderen verzakte ondelen
-Aanbrengen nieuwe delen in de
constructie
-Leveren nieuwe delen en afvoeren
vrijkomende delen

€ 250,00

m2 Vervangen verzakte onderdelen.
-Verwijderen verzakte ondelen
-Aanbrengen nieuwe delen in de
constructie
-Leveren nieuwe delen en afvoeren
vrijkomende delen

€

250,00

m2 Vervangen verzakte onderdelen.
-Verwijderen verzakte ondelen
-Aanbrengen nieuwe delen in de
constructie
-Leveren nieuwe delen en afvoeren
vrijkomende delen

€ 250,00

m2

31011981 Geen maatregel nodig.

-

-

Herstellen verzakking.
-Ophalen verzakte ondelen
-Herstellen kleine delen van de
constructie

31012728 Bijwerken slijtlaag.
-Verwijderen slechte delen met
slijptol
-Aanbrengen nieuwe slijtlaag
31012743 Bijwerken slijtlaag.
-Verwijderen slechte delen met
slijptol
-Aanbrengen nieuwe slijtlaag
31012753 Bijwerken slijtlaag.
-Verwijderen slechte delen met
slijptol
-Aanbrengen nieuwe slijtlaag
31012928 Slijtlaag repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal
31012943 Slijtlaag repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal
31012953 Slijtlaag repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal
31012960 Slijtlaag repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal
358581 Geen maatregel nodig.

€

75,00

m2 Bijwerken slijtlaag.
-Verwijderen slechte delen met
slijptol
-Aanbrengen nieuwe slijtlaag
m2 Bijwerken slijtlaag.
-Verwijderen slechte delen met
slijptol
-Aanbrengen nieuwe slijtlaag
m2 Bijwerken slijtlaag.
-Verwijderen slechte delen met
slijptol
-Aanbrengen nieuwe slijtlaag
m2 Slijtlaag repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal
m2 Slijtlaag repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal
m2 Slijtlaag repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal
m2 Slijtlaag repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal
- Geen maatregel nodig.

€

70,00

€

75,00

€

75,00

€

50,00

€

50,00

€

50,00

€

50,00

€

70,00

€

70,00

€

50,00

€

50,00

€

50,00

€

50,00

3551181

Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

m2 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

3561015

€ 200,00

3561060

Locale reparatie.
-Verwijderen overige constructie
delen
-Verwijderen deel met breuk
-Aanbrengen nieuw deel
Geen maatregel nodig.

m Locale reparatie.
-Verwijderen overige constructie
delen
-Verwijderen deel met breuk
-Aanbrengen nieuw deel
- Vervangen beschadigde delen.
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen

€ 250,00

3601918

Geen maatregel nodig.

-

-

Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

3601921

Geen maatregel nodig.

-

-

3661918

Geen maatregel nodig.

-

-

3661953

Geen maatregel nodig.

-

-

3691034

€ 150,00

3691918

Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
Geen maatregel nodig.

3711011
3711034

Vastzetten losliggende delen.
Geen maatregel nodig.

€ 100,00
-

3711053

Bijwerken schilderwerk
contragewicht.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Afwerken met coating

€ 100,00

-

65,00

-

-

m2 Bijwerken slijtlaag.
-Verwijderen slechte delen met
slijptol
-Aanbrengen nieuwe slijtlaag
m2 Bijwerken slijtlaag.
-Verwijderen slechte delen met
slijptol
-Aanbrengen nieuwe slijtlaag
m2 Bijwerken slijtlaag.
-Verwijderen slechte delen met
slijptol
-Aanbrengen nieuwe slijtlaag
m2 Slijtlaag repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal
m2 Slijtlaag repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal
m2 Slijtlaag repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal
m2 Slijtlaag repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal
- Vervangen wand.
-Oude constructie slopen
-Fundering herstellen/aanbrengen
-Wand stellen
-Hoofddraagconstructie
aanbrenegen

€

70,00

m2 Aanbrengen nieuwe slijtlaag.
-Verwijderen slechte delen met
slijptol
-Aanbrengen nieuwe slijtlaag
m2 Aanbrengen nieuwe slijtlaag.
-Verwijderen slechte delen met
slijptol
-Aanbrengen nieuwe slijtlaag
m2 Aanbrengen nieuwe slijtlaag.
-Verwijderen slechte delen met
slijptol
-Aanbrengen nieuwe slijtlaag
m2 Slijtlaag repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal
m2 Slijtlaag repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal
m2 Slijtlaag repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal
m2 Slijtlaag repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal
m2 Vervangen wand.
-Oude constructie slopen
-Fundering herstellen/aanbrengen
-Wand stellen
-Hoofddraagconstructie
aanbrenegen

€

€

70,00

€

70,00

€

50,00

€

50,00

€

50,00

€

50,00

m2 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

m2 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

65,00

m Locale reparatie.
-Verwijderen overige constructie
delen
-Verwijderen deel met breuk
-Aanbrengen nieuw deel
m Vervangen beschadigde delen.
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen

€ 400,00

m Locale reparatie.
-Verwijderen overige constructie
delen
-Verwijderen deel met breuk
-Aanbrengen nieuw deel
m Vervangen beschadigde delen.
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen

€

400,00

€

120,00

€ 220,00

m Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 220,00

m Vervangen (delen) Windverband.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude Windverband
-Aanbrengen nieuwe Windverband
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

€

Deformatie verwijderen en
herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 220,00

m Deformatie verwijderen en
herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 220,00

m Vervangen (delen) Windverband.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude Windverband
-Aanbrengen nieuwe Windverband
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

€

Corrosie verwijderen en herstellen
profiel.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 1.260,00

m Corrosie verwijderen en herstellen
profiel.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 1.260,00

m Vervangen (delen) balanspriem.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude delen
-Aanbrengen nieuwe delen
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

Herstellen oppervlakteschade.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructie
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen
m2 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
- Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 275,00

m Herstellen oppervlakteschade.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructie
-Verwijderen gecorrodeerde delen
-Repareren beschadigde delen
-Schilderen delen in 3 lagen

€ 325,00

€ 200,00

m2 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
m2 Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 250,00

m Vastzetten losliggende delen.
€ 150,00
- Locale reparatie contra gewicht.
€ 500,00
-Verwijderen rot deel
-Aanbrengen inlay van hout of epoxy

m Vastzetten losliggende delen.
st Vervangen contra gewicht.
-Verwijderen overige constructie
delen
-Verwijderen oud gewicht
-Aanbrengen nieuw gewicht
-Aanbrengen overige constructie
delen
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Leveren materiaal

€ 200,00
€ 2.000,00

m Bijwerken schilderwerk
contragewicht.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Afwerken met coating

m Bijwerken schilderwerk
contagewicht.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen epoxymortel
-Afwerken met coating

€ 135,00

-

65,00

€ 150,00

€ 220,00

€ 115,00

€ 4.500,00

65,00

€ 175,00

€ 220,00

€

70,00

m2

€

70,00

m2

€

70,00

m2

€

50,00

m2

€

50,00

m2

€

50,00

m2

€

50,00

m2

€ 4.500,00

m2

m2 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

65,00

m2

m Locale reparatie.
-Verwijderen overige constructie
delen
-Verwijderen deel met breuk
-Aanbrengen nieuw deel
m Vervangen beschadigde delen.
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen

€ 400,00

m

€ 120,00

m

700,00

m Vervangen (delen) Windverband.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude Windverband
-Aanbrengen nieuwe Windverband
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

€ 700,00

m

700,00

m Vervangen (delen) Windverband.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude Windverband
-Aanbrengen nieuwe Windverband
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

€ 700,00

m

€ 2.200,00

m Vervangen (delen) balanspriem.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude delen
-Aanbrengen nieuwe delen
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

€ 2.200,00

m

m Aanbrengen nieuwe beschermlaag
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen bestaande laag
-Repareren beschadingen
-Schilderen leuning in 3 lagen

€

400,00

m Aanbrengen nieuwe beschermlaag
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen bestaande laag
-Repareren beschadingen
-Schilderen leuning in 3 lagen

€ 400,00

m

m2 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
m2 Vervangen (delen) brugval.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude brugval
-Aanbrengen nieuwe brugval
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
m Vastzetten losliggende delen.
st Vervangen contra gewicht.
-Verwijderen overige constructie
delen
-Verwijderen oud gewicht
-Aanbrengen nieuw gewicht
-Aanbrengen overige constructie
delen
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Leveren materiaal

€

300,00

€ 300,00

m2

€

700,00

m2 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
m2 Vervangen balk.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude balk
-Aanbrengen nieuwe balk
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
m Vastzetten losliggende delen.
st Vervangen contra gewicht.
-Verwijderen overige constructie
delen
-Verwijderen oud gewicht
-Aanbrengen nieuw gewicht
-Aanbrengen overige constructie
delen
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Leveren materiaal

€ 700,00

m2

€ 250,00
€ 2.000,00

m
st

m Bijwerken schilderwerk
contagewicht.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen epoxymortel
-Afwerken met coating

€

m Bijwerken schilderwerk
contagewicht.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen epoxymortel
-Afwerken met coating

€ 150,00

m

€

€

€

€

€

€

€

70,00

m2 Aanbrengen nieuwe slijtlaag.
-Verwijderen slechte delen met
slijptol
-Aanbrengen nieuwe slijtlaag
70,00 m2 Aanbrengen nieuwe slijtlaag.
-Verwijderen slechte delen met
slijptol
-Aanbrengen nieuwe slijtlaag
70,00 m2 Aanbrengen nieuwe slijtlaag.
-Verwijderen slechte delen met
slijptol
-Aanbrengen nieuwe slijtlaag
50,00 m2 Slijtlaag repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal
50,00 m2 Slijtlaag repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal
50,00 m2 Slijtlaag repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal
50,00 m2 Slijtlaag repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal
4.500,00 m2 Vervangen wand.
-Oude constructie slopen
-Fundering herstellen/aanbrengen
-Wand stellen
-Hoofddraagconstructie
aanbrenegen

€ 250,00
€ 2.000,00

150,00

3711918

Geen maatregel nodig.

-

-

Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 220,00

m2 Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 220,00

m2 Vervangen (delen) contragewicht.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude contragewicht
-Aanbrengen nieuwe contragewicht
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

€

390,00

m2 Vervangen (delen) contragewicht.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude contragewicht
-Aanbrengen nieuwe contragewicht
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

€ 390,00

m2

3721918

Geen maatregel nodig.

-

-

Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 400,00

st Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 400,00

€

800,00

st

-

-

Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 600,00

st Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 700,00

€ 1.800,00

st

20901918 Geen maatregel nodig.

-

-

Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 600,00

m2 Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 700,00

st Vervangen (delen) draaipunt.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude draaipunt
-Aanbrengen nieuwe draaipunt
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
st Vervangen (delen) draaipunt.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude draaipunt
-Aanbrengen nieuwe draaipunt
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
m2 Vervangen (delen) draaipunt.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude draaipunt
-Aanbrengen nieuwe draaipunt
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
st Aanbrengen ontbrekende delen.
-Slechte delen repareren
-Aanrengen nieuwe delen

€ 800,00

20721918 Geen maatregel nodig.

st Vervangen (delen) draaipunt.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude draaipunt
-Aanbrengen nieuwe draaipunt
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
st Vervangen (delen) draaipunt.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude draaipunt
-Aanbrengen nieuwe draaipunt
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
m2 Vervangen (delen) draaipunt.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude draaipunt
-Aanbrengen nieuwe draaipunt
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
st Aanbrengen ontbrekende delen.
-Slechte delen repareren
-Aanrengen nieuwe delen

€ 1.800,00

m2

€ 175,00

st

st Herstellen bevestiging.
m2 Vervangen (delen) hameistijl.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude hameistijl
-Aanbrengen nieuwe hameistijl
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
st Herstellen bevestiging.
m Vervangen (delen) hangstang.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude hangstang
-Aanbrengen nieuwe hangstang
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
m2 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
m2 Vervangen Plank.
-Verwijderen plank
-Aanbrengen nieuwe plank
m2 Vervangen plank.
-Verwijderen plank
-Aanbrengen nieuw plank
m Vastzetten losliggende delen.
st Mogelijke nadere inspectie
m Bijwerken schilderwerk plank.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen epoxymortel
-Afwerken met coating
m2 Vervangen (delen)wandplaat.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude plaat
-Aanbrengen nieuwe plaat
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
m Vastzetten losliggende delen.
m2 Vervangen sluisdeur.
-Verwijderen overige constructie
delen
-Verwijderen oude deur
-Aanbrengen nieuw deur
-Aanbrengen overige constructie
delen
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Leveren materiaal

€ 1.050,00
€ 700,00

st Herstellen bevestiging.
m2 Vervangen (delen) hameistijl.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude hameistijl
-Aanbrengen nieuwe hameistijl
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
st Herstellen bevestiging.
m Vervangen (delen) hangstang.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude hangstang
-Aanbrengen nieuwe hangstang
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
m2 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
m2 Vervangen Plank.
-Verwijderen plank
-Aanbrengen nieuwe plank
m2 Vervangen plank.
-Verwijderen plank
-Aanbrengen nieuw plank
m Vastzetten losliggende delen.
st Mogelijke nadere inspectie
m Bijwerken schilderwerk plank.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen epoxymortel
-Afwerken met coating
m2 Vervangen (delen)wandplaat.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude plaat
-Aanbrengen nieuwe plaat
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
m Vastzetten losliggende delen.
m2 Vervangen sluisdeur.
-Verwijderen overige constructie
delen
-Verwijderen oude deur
-Aanbrengen nieuw deur
-Aanbrengen overige constructie
delen
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Leveren materiaal

€ 1.050,00
€ 700,00

st
m2

€ 350,00
€ 1.500,00

st
m

€

75,00

m2

€

75,00

m2

€ 125,00

m2

€ 250,00
€ 1.500,00
€ 65,00

m
st
m

€ 225,00

m2

€ 250,00
€ 875,00

m
m2

m2 Vervangen (delen)sluisdeur.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude deur
-Aanbrengen nieuwe deur
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
st Vervangen(deel) paal.
-Verwijderen constructie delen zoals
dek en balken
-Verwijderen oude paal
-Aanbrengen nieuwe paal
-Aanbrengen constructie delen zoals
dek en balken
-Aanbrengen leuning
-Leveren materiaal
st Locale polymerische reparatie.
-Verwijder overige constructie delen
-Verwijderen rot deel
-Aanbrengen bekisting
-Verwerken polymerisch materiaal
-Afwerken reparatie plekken
-Aanbrengen overige constructie
delen

€ 1.475,00

m2 Vervangen (delen)sluisdeur.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude deur
-Aanbrengen nieuwe deur
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
st Vervangen(deel) paal.
-Verwijderen constructie delen zoals
dek en balken
-Verwijderen oude paal
-Aanbrengen nieuwe paal
-Aanbrengen constructie delen zoals
dek en balken
-Aanbrengen leuning
-Leveren materiaal
st Vervangen(deel) paal.
-Verwijderen constructie delen zoals
dek en balken
-Verwijderen oude paal
-Aanbrengen nieuwe paal
-Aanbrengen constructie delen zoals
dek en balken
-Aanbrengen leuning
-Leveren materiaal

€ 1.475,00

m2

€ 2.300,00

st

€ 3.200,00

st

3751048

Aanbrengen ontbrekende
onderdelen.
-Vervijderen restanten oude
onderdelen
-Leveren nieuwe onderdelen
-Aanbrenegn nieuwe onderdelen
-Afvoeren vrijkomende onderdelen

€ 175,00

st Aanbrengen ontbrekende delen.
-Slechte delen repareren
-Aanrengen nieuwe delen

€ 175,00

3751910
3751918

Herstellen bevestiging.
Geen maatregel nodig.

€ 350,00
-

st Herstellen bevestiging.
- Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 450,00
€ 220,00

st Herstellen bevestiging.
m2 Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 750,00
€ 220,00

3761910
3761918

Herstellen bevestiging.
Geen maatregel nodig.

€ 350,00
-

st Herstellen bevestiging.
- Corrosie verwijderen en herstellen
profiel.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 350,00
€ 200,00

st Herstellen bevestiging.
m Corrosie verwijderen en herstellen
profiel.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 350,00
€ 200,00

3831015

Geen maatregel nodig.

-

-

€

€

3831028

Vervangen Plank.
-Verwijderen plank
-Aanbrengen nieuwe plank
Geen maatregel nodig.

€ 175,00

m2

-

-

3831043
3831046
3831053

Vastzetten losliggende delen.
Mogelijke nadere inspectie
Bijwerken schilderwerk plank.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Afwerken met coating

€ 100,00
€ 1.500,00
€ 35,00

m
st
m

3831918

Geen maatregel nodig.

-

-

m2 Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
m2 Vervangen Plank.
-Verwijderen plank
-Aanbrengen nieuwe plank
m2 Vervangen plank.
-Verwijderen plank
-Aanbrengen nieuw plank
m Vastzetten losliggende delen.
st Mogelijke nadere inspectie
m Bijwerken schilderwerk plank.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen epoxymortel
-Afwerken met coating
m2 Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

3831034

3851043 Vastzetten losliggende delen.
31021034 Geen maatregel nodig.

31021918 Geen maatregel nodig.

€ 100,00
-

-

4431015

€ 550,00
Locale reparatie met
kunstharsmortel.
-Verwijderen constructie delen zoals
dek en leuning
-Verwijderen rot deel
-Aanbrengen inlay van hout of epoxy
-Aanbrengen dekdeel

4431034

Locale polymerische reparatie.
-Verwijder overige constructie delen
-Verwijderen rot deel
-Aanbrengen bekisting
-Verwerken polymerisch materiaal
-Afwerken reparatie plekken
-Aanbrengen overige constructie
delen

€ 1.500,00

Vervangen dekdelen.
-Verwijderen dekdeel
-Aanbrengen nieuw dekdeel
Vervangen Plank.
-Verwijderen plank
-Aanbrengen nieuwe plank
Vervangen plank.
-Verwijderen plank
-Aanbrengen nieuw plank
Vastzetten losliggende delen.
Mogelijke nadere inspectie
Bijwerken schilderwerk plank.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen epoxymortel
-Afwerken met coating
Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

75,00

€ 125,00

€ 125,00

€ 150,00
€ 1.500,00
€ 50,00

€ 100,00

st Aanbrengen ontbrekende delen.
-Slechte delen repareren
-Aanrengen nieuwe delen

€ 175,00

75,00

€ 100,00

€ 125,00

€ 200,00
€ 1.500,00
€ 65,00

€ 150,00

m Vastzetten losliggende delen.
€ 150,00
- Locale reparatie sluisdeur.
€ 350,00
-Verwijder overige constructie delen
-Verwijderen rot deel
-Aanbrengen inlay van hout of epoxy
-Aanbrengen overige constructie
delen

m Vastzetten losliggende delen.
m2 Vervangen sluisdeur.
-Verwijderen overige constructie
delen
-Verwijderen oude deur
-Aanbrengen nieuw deur
-Aanbrengen overige constructie
delen
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Leveren materiaal

€ 200,00
€ 875,00

-

m2 Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 375,00

Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 250,00

st Locale reparatie met
€ 550,00
kunstharsmortel.
-Verwijderen constructie delen zoals
dek en leuning
-Verwijderen rot deel
-Aanbrengen inlay van hout of epoxy
-Aanbrengen dekdeel

st Locale polymerische reparatie.
-Verwijder overige constructie delen
-Verwijderen rot deel
-Aanbrengen bekisting
-Verwerken polymerisch materiaal
-Afwerken reparatie plekken
-Aanbrengen overige constructie
delen

€ 1.500,00

st Vervangen(deel) paal.
-Verwijderen constructie delen zoals
dek en balken
-Verwijderen oude paal
-Aanbrengen nieuwe paal
-Aanbrengen constructie delen zoals
dek en balken
-Aanbrengen leuning
-Leveren materiaal
st Locale polymerische reparatie.
-Verwijder overige constructie delen
-Verwijderen rot deel
-Aanbrengen bekisting
-Verwerken polymerisch materiaal
-Afwerken reparatie plekken
-Aanbrengen overige constructie
delen

€ 2.300,00

€ 1.850,00

€ 1.800,00

€ 1.800,00

€

175,00

€ 350,00
€ 1.500,00

€

75,00

€

75,00

€

125,00

€ 250,00
€ 1.500,00
€
65,00

€

225,00

€
€

250,00
875,00

€ 2.300,00

€ 2.250,00

4431048

Aanbrengen ontbrekende
onderdelen.
-Vervijderen restanten oude
onderdelen
-Leveren nieuwe onderdelen
-Aanbrenegn nieuwe onderdelen
-Afvoeren vrijkomende onderdelen

€ 175,00

st Aanbrengen ontbrekende delen.
-Slechte delen repareren
-Aanbrengen nieuwe delen

€ 175,00

st Aanbrengen ontbrekende delen.
-Slechte delen repareren
-Aanbrengen nieuwe delen

€

175,00

st Aanbrengen ontbrekende delen.
-Slechte delen repareren
-Aanbrengen nieuwe delen

€ 175,00

st

4431918

Geen maatregel nodig.

-

-

Geen maatregel nodig.

-

-

Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 220,00

m Vervangen (delen) constructie.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude constructie
-Aanbrengen nieuwe constructie
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

€ 1.450,00

m Vervangen (delen) constructie.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude constructie
-Aanbrengen nieuwe constructie
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

€ 1.450,00

m

4441918

Geen maatregel nodig.

-

-

Geen maatregel nodig.

-

-

Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 220,00

st Vervangen (delen) constructie.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude constructie
-Aanbrengen nieuwe constructie
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

€

390,00

st Vervangen (delen) constructie.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude constructie
-Aanbrengen nieuwe constructie
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

€ 390,00

st

4611034

Geen maatregel nodig.

-

-

Geen maatregel nodig.

-

-

Vervangen gording.
-Verwijderen oude gording
-Repareren UPN profiel
-Aanbrengen nieuwe gording
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€ 200,00

m Vervangen gording.
-Verwijderen oude gording
-Repareren UPN profiel
-Aanbrengen nieuwe gording
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

200,00

m Vervangen gording.
-Verwijderen oude gording
-Repareren UPN profiel
-Aanbrengen nieuwe gording
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€ 200,00

m

5341011
5341034

Vastzetten losliggende delen.
Polymerisch herstellen staander.
-Verwijderen beschadigde delen
-Maken bekisting
-Verwerken polymerisch materiaal
-Verwijderen beksiting
-Afwerken reparatie plek

€ 100,00
€ 350,00

m Vastzetten losliggende delen.
m Vervangen beschadigde delen.
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen

€ 150,00
€ 300,00

m Vastzetten losliggende delen.
m Vervangen beschadigde delen.
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen

€ 200,00
€ 250,00

m Vastzetten losliggende delen.
m Vervangen beschadigde delen.
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen

€
€

250,00
200,00

m Vastzetten losliggende delen.
m Vervangen beschadigde delen.
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen

€ 250,00
€ 200,00

m
m

5341037

Polymerisch herstellen staander.
-Verwijderen beschadigde delen
-Maken bekisting
-Verwerken polymerisch materiaal
-Verwijderen beksiting
-Afwerken reparatie plek

€ 350,00

m Vervangen beschadigde delen.
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen

€ 300,00

m Vervangen beschadigde delen.
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen

€ 250,00

m Vervangen beschadigde delen.
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen

€

200,00

m Vervangen beschadigde delen.
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen

€ 200,00

m

5341039

Vervangen beschadigde delen.
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen

€ 350,00

m Vervangen beschadigde delen.
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen

€ 300,00

m Vervangen beschadigde delen.
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen

€ 250,00

m Vervangen beschadigde delen.
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen

€

200,00

m Vervangen beschadigde delen.
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen

€ 200,00

m

5341043

€ 150,00

5341049

Vervangen losse delen.
-Verwijderen losse delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen
Geen maatregel nodig.

m Vervangen losse delen.
-Verwijderen losse delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen
- Schilderen.
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 150,00

€ 150,00

200,00

m

€

100,00

m Vervangen losse delen.
-Verwijderen losse delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen
m Aanbrengen nieuwe beschermlaag
-Verwijderen bestaande laag
-Repareren beschadingen
-Schilderen leuning in 3 lagen

€ 200,00

65,00

m Vervangen losse delen.
-Verwijderen losse delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen
m Aanbrengen nieuwe beschermlaag
-Verwijderen bestaande laag
-Repareren beschadingen
-Schuren ruwe delen
-Schilderen leuning in 3 lagen

€

€

€ 100,00

m

-

-

Schilderen.
-Verwijderen oude
oppervlaktebescherming
-Kleine herstel werkzaamheden
-Schilderen in 3 lagen

€

50,00

m Vervangen losse delen.
-Verwijderen losse delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen
m Herstellen oppervlakteschade.
-Verwijderen bestaande
beschermlaag
-Repareren beschadigde delen
-Schuren ruwe delen
-Schilderen delen in 3 lagen
m Herstellen oppervlakteschade.
-Verwijderen slechte delen
-Repareren slechte delen
-Schilderen nieuwe delen in 3 lagen
-Afvoeren oude delen

5341053

Geen maatregel nodig.

m Aanbrengen nieuwe beschermlaag
-Verwijderen bestaande laag
-Repareren beschadingen
-Schilderen leuning in 3 lagen

€

75,00

m Aanbrengen nieuwe beschermlaag
-Verwijderen bestaande laag
-Repareren beschadingen
-Schilderen leuning in 3 lagen

€

75,00

m

5341060

Geen maatregel nodig.

-

-

Vervangen beschadigde delen.
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen

€ 300,00

m Vervangen beschadigde delen.
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen

€ 250,00

m Vervangen beschadigde delen.
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen

€

200,00

m Vervangen beschadigde delen.
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen

€ 200,00

m

5341077

Geen maatregel nodig.

-

-

€ 200,00

200,00

m

-

€

675,00

m Vervangen gording.
-Verwijderen oude gording
-herstellen stalen UPN profiel
-Aanbrengen nieuwe gording
m Aanbrengen nieuwe leuning.
-Verwijderen bestaande leuning
-Aanbrengen nieuwe leuning
-Schilderen nieuwe leuning in 3
lagen
-Afvoeren vrijkomende delen

€ 200,00

-

m Vervangen gording.
-Verwijderen oude gording
-herstellen stalen UPN profiel
-Aanbrengen nieuwe gording
m Aanbrengen nieuwe leuning.
-Verwijderen bestaande leuning
-Aanbrengen nieuwe leuning
-Schilderen nieuwe leuning in 3
lagen
-Afvoeren vrijkomende delen

€

Geen maatregel nodig.

m Vervangen gording.
-Verwijderen oude gording
-herstellen stalen UPN profiel
-Aanbrengen nieuwe gording
m Vervangen gecorrodeerde delen.
-Wegslijpen gecorrodeerde delen
-Repareren gecorrodeerde delen
-Schilderen nieuwe delen in 3 lagen
-Afvoeren oude delen

€ 200,00

5341518

Vervangen gording.
-Verwijderen oude gording
-herstellen stalen UPN profiel
-Aanbrengen nieuwe gording
Schilderen.
-Corrosievrij
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 675,00

m

5341553

Geen maatregel nodig.

-

-

m Herstellen oppervlakteschade.
-Verwijderen gecorrodeerde delen
-Repareren beschadigde delen
-Schilderen delen in 3 lagen

€

m Aanbrengen nieuwe beschermlaag
-Verwijderen bestaande laag
-Repareren beschadingen
-Schilderen leuning in 3 lagen

€

100,00

m Aanbrengen nieuwe beschermlaag
-Verwijderen bestaande laag
-Repareren beschadingen
-Schilderen leuning in 3 lagen

€ 100,00

m

5341910
5341918

Herstellen bevestiging.
Geen maatregel nodig.

€ 100,00
-

€ 150,00
€ 350,00

m Herstellen bevestiging.
m Vervangen gecorrodeerde delen.
-Wegslijpen gecorrodeerde delen
-Repareren gecorrodeerde delen
-Schilderen nieuwe delen in 3 lagen
-Afvoeren oude delen

€ 200,00
€ 550,00

m Herstellen bevestiging.
m Aanbrengen nieuwe leuning.
-Verwijderen bestaande leuning
-Aanbrengen nieuwe leuning
-Schilderen nieuwe leuning in 3
lagen
-Afvoeren vrijkomende delen

€
€

250,00
675,00

m Herstellen bevestiging.
m Aanbrengen nieuwe leuning.
-Verwijderen bestaande leuning
-Aanbrengen nieuwe leuning
-Schilderen nieuwe leuning in 3
lagen
-Afvoeren vrijkomende delen

€ 250,00
€ 675,00

m
m

5341920

Verwijderen en/of herstellen
onderdelen leuning.
-Verwijderen gedeformeerde delen
-Aanbrengen niewe delen
-Leveren delen

€ 350,00

m Verwijderen en/of herstellen
onderdelen leuning.
-Verwijderen gedeformeerde delen
-Aanbrengen niewe delen
-Leveren delen

€ 350,00

m Verwijderen en/of herstellen
onderdelen leuning.
-Verwijderen gedeformeerde delen
-Aanbrengen niewe delen
-Leveren delen

€ 350,00

m Aanbrengen nieuwe leuning.
-Verwijderen bestaande leuning
-Aanbrengen nieuwe leuning
-Schilderen nieuwe leuning in 3
lagen
-Afvoeren vrijkomende delen

€

675,00

m Aanbrengen nieuwe leuning.
-Verwijderen bestaande leuning
-Aanbrengen nieuwe leuning
-Schilderen nieuwe leuning in 3
lagen
-Afvoeren vrijkomende delen

€ 675,00

m

5341921

Herstellen onderdelen leuning.
-Verwijderen gedeformeerde delen
-Aanbrengen niewe delen
-Leveren delen

€ 175,00

m Herstellen onderdelen leuning.
-Verwijderen gedeformeerde delen
-Aanbrengen niewe delen
-Leveren delen

€ 225,00

m Herstellen onderdelen leuning.
-Verwijderen gedeformeerde delen
-Aanbrengen niewe delen
-Leveren delen

€ 275,00

m Herstellen onderdelen leuning.
-Verwijderen gedeformeerde delen
-Aanbrengen niewe delen
-Leveren delen

€

350,00

m Herstellen onderdelen leuning.
-Verwijderen gedeformeerde delen
-Aanbrengen niewe delen
-Leveren delen

€ 350,00

m

5341943
5341948

Vastzetten losliggende delen.
Aanbrengen ontbrekende
onderdelen.
-Vervijderen restanten oude
onderdelen
-Corrosie vrijmaken
-Leveren nieuwe onderdelen
-Aanbrenegn nieuwe onderdelen
-Afvoeren vrijkomende onderdelen

€ 100,00
€ 125,00

m Vastzetten losliggende delen.
m Aanbrengen ontbrekende
onderdelen.
-Vervijderen restanten oude
onderdelen
-Corrosie vrijmaken
-Leveren nieuwe onderdelen
-Aanbrenegn nieuwe onderdelen
-Afvoeren vrijkomende onderdelen

€ 150,00
€ 125,00

m Vastzetten losliggende delen.
m Aanbrengen ontbrekende
onderdelen.
-Vervijderen restanten oude
onderdelen
-Corrosie vrijmaken
-Leveren nieuwe onderdelen
-Aanbrenegn nieuwe onderdelen
-Afvoeren vrijkomende onderdelen

€ 200,00
€ 150,00

m Vastzetten losliggende delen.
m Aanbrengen ontbrekende
onderdelen.
-Vervijderen restanten oude
onderdelen
-Corrosie vrijmaken
-Leveren nieuwe onderdelen
-Aanbrenegn nieuwe onderdelen
-Afvoeren vrijkomende onderdelen

€
€

250,00
175,00

m Vastzetten losliggende delen.
m Aanbrengen ontbrekende
onderdelen.
-Vervijderen restanten oude
onderdelen
-Corrosie vrijmaken
-Leveren nieuwe onderdelen
-Aanbrenegn nieuwe onderdelen
-Afvoeren vrijkomende onderdelen

€ 250,00
€ 175,00

m
m

5341953

Geen maatregel nodig.

-

€

m Herstellen oppervlakteschade.
-Verwijderen gecorrodeerde delen
-Repareren beschadigde delen
-Schilderen delen in 3 lagen

€

m Aanbrengen nieuwe beschermlaag
-Verwijderen bestaande laag
-Repareren beschadingen
-Schilderen leuning in 3 lagen

€

100,00

m Aanbrengen nieuwe beschermlaag
-Verwijderen bestaande laag
-Repareren beschadingen
-Schilderen leuning in 3 lagen

€ 100,00

m

-

-

st Aanbrengen ontbrekende delen.
-Slechte delen repareren
-Aanbrengen nieuwe delen

Schilderen.
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen
m Herstellen bevestiging.
- Schilderen.
-Corrosievrij
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

Schilderen.
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 175,00

€ 350,00

€

65,00

65,00

€

75,00

€

65,00

€ 550,00

75,00

75,00

5341980

Geen maatregel nodig.

-

-

5341961

Geen maatregel nodig.

-

-

53454

350,00

Schilderen.
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen
Schilderen.
-Corrosievrij
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 125,00

€

75,00

m Beton afbrokkelen repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€

450,00

m Schilderen.
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen
m Vervangen gecorrodeerde delen.
-Wegslijpen gecorrodeerde delen
-Repareren gecorrodeerde delen
-Schilderen nieuwe delen in 3 lagen
-Afvoeren oude delen

€ 125,00

m Schilderen.
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen
m Vervangen gecorrodeerde delen.
-Wegslijpen gecorrodeerde delen
-Repareren gecorrodeerde delen
-Schilderen nieuwe delen in 3 lagen
-Afvoeren oude delen

€

125,00

€

175,00

m Beton afbrokkelen repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€ 785,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 125,00

m Schilderen.
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen
m Vervangen gecorrodeerde delen.
-Wegslijpen gecorrodeerde delen
-Repareren gecorrodeerde delen
-Schilderen nieuwe delen in 3 lagen
-Afvoeren oude delen

€ 125,00

m

€ 175,00

m

€ 2.260,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 2.260,00

m

Beton afbrokkelen repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€

5461011
5461015

Vastzetten losliggende delen.
Vervangen beschadigde delen.
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen

€ 100,00
€ 240,00

m Vastzetten losliggende delen.
m Vervangen beschadigde delen.
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen

€ 150,00
€ 171,00

m Vastzetten losliggende delen.
m Vervangen beschadigde delen.
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen

€ 200,00
€ 120,00

m Vastzetten losliggende delen.
m Vervangen beschadigde delen.
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen

€
€

250,00
120,00

m Vastzetten losliggende delen.
m Vervangen beschadigde delen.
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen

€ 250,00
€ 120,00

m
m

5461034

Geen maatregel nodig.

€

m Vervangen beschadigde delen.
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen

€

m Vervangen beschadigde delen.
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen

€

65,00

m Vervangen beschadigde delen.
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen

€

50,00

m Vervangen beschadigde delen.
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen

€

50,00

m

5461037

Polymerisch herstellen staander.
-Verwijderen beschadigde delen
-Maken bekisting
-Verwerken polymerisch materiaal
-Verwijderen beksiting
-Afwerken reparatie plek

€ 240,00

m Polymerisch herstellen staander.
-Verwijderen beschadigde delen
-Maken bekisting
-Verwerken polymerisch materiaal
-Verwijderen beksiting
-Afwerken reparatie plek

€ 240,00

m Polymerisch herstellen staander.
-Verwijderen beschadigde delen
-Maken bekisting
-Verwerken polymerisch materiaal
-Verwijderen beksiting
-Afwerken reparatie plek

€ 240,00

m Vervangen beschadigde delen.
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen

€

120,00

m Vervangen beschadigde delen.
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen

€ 120,00

m

5461049

Geen maatregel nodig.

-

-

Schilderen.
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

65,00

€

75,00

m Aanbrengen nieuwe beschermlaag
-Verwijderen bestaande laag
-Repareren beschadingen
-Schuren ruwe delen
-Schilderen leuning in 3 lagen

€

100,00

m

Geen maatregel nodig.

-

-

Schilderen regel.
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

85,00

€

75,00

m Aanbrengen nieuwe beschermlaag
regel.
-Verwijderen bestaande laag
-Repareren beschadingen
-Schuren ruwe delen
-Schilderen leuning in 3 lagen

€

100,00

m Aanbrengen nieuwe beschermlaag
regel.
-Verwijderen bestaande laag
-Repareren beschadingen
-Schuren ruwe delen
-Schilderen leuning in 3 lagen
m Aanbrengen nieuwe beschermlaag
regel.
-Verwijderen bestaande laag
-Repareren beschadingen
-Schuren ruwe delen
-Schilderen leuning in 3 lagen

€ 100,00

5461053

m Herstellen oppervlakteschade.
-Verwijderen bestaande
beschermlaag
-Repareren beschadigde delen
-Schuren ruwe delen
-Schilderen delen in 3 lagen
m Herstellen oppervlakteschade regel.
-Verwijderen bestaande
beschermlaag
-Repareren beschadigde delen
-Schuren ruwe delen
-Schilderen delen in 3 lagen

€ 100,00

m

5461059

Geen maatregel nodig.

-

-

Vervangen beschadigde delen.
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen

€ 150,00

m Vervangen beschadigde delen.
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen

€ 175,00

m Vervangen beschadigde delen.
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen

€

200,00

m Vervangen beschadigde delen.
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen

€ 200,00

m

5461060

Geen maatregel nodig.

-

-

Polymerisch repareren scheuren
delen.
-Schoonmaken beschadigde delen
-Reapareren beschadigde delen
-Schuren en afwerken reapartie
oppervlak
-Conserveren nieuwe delen

€ 150,00

m Vervangen beschadigde delen.
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen
-Conserveren nieuwe delen

€ 175,00

m Vervangen beschadigde delen.
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen
-Conserveren nieuwe delen

€

200,00

m Vervangen beschadigde delen.
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen
-Conserveren nieuwe delen

€ 200,00

m

5461077

Geen maatregel nodig.

-

-

€ 175,00

175,00

m

€
€

250,00
265,00

m Vervangen gording.
-Verwijderen oude gording
-herstellen stalen UPN profiel
-Aanbrengen nieuwe gording
m Herstellen bevestiging.
m Aanbrengen nieuwe regel.
-Verwijderen bestaande regel
-Aanbrengen nieuwe regel
-Schilderen nieuwe regel in 3 lagen
-Afvoeren vrijkomende delen

€ 175,00

€ 100,00
-

m Vervangen gording.
-Verwijderen oude gording
-herstellen stalen UPN profiel
-Aanbrengen nieuwe gording
m Herstellen bevestiging.
m Aanbrengen nieuwe regel.
-Verwijderen bestaande regel
-Aanbrengen nieuwe regel
-Schilderen nieuwe regel in 3 lagen
-Afvoeren vrijkomende delen

€

Herstellen bevestiging.
Geen maatregel nodig.

m Vervangen gording.
-Verwijderen oude gording
-herstellen stalen UPN profiel
-Aanbrengen nieuwe gording
m Herstellen bevestiging.
m Vervangen gecorrodeerde delen
regel.
-Wegslijpen gecorrodeerde delen
-Repareren gecorrodeerde delen
-Schilderen nieuwe delen in 3 lagen
-Afvoeren oude delen

€ 175,00

5461910
5461918

Vervangen gording.
-Verwijderen oude gording
-herstellen stalen UPN profiel
-Aanbrengen nieuwe gording
m Herstellen bevestiging.
- Schilderen regel.
-Corrosievrij
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 250,00
€ 265,00

m
m

5461921

Herstellen onderdelen leuning.
-Verwijderen gedeformeerde delen
-Aanbrengen niewe delen
-Leveren delen

€ 175,00

m Herstellen onderdelen leuning.
-Verwijderen gedeformeerde delen
-Aanbrengen niewe delen
-Leveren delen

€ 175,00

m Herstellen onderdelen leuning.
-Verwijderen gedeformeerde delen
-Aanbrengen niewe delen
-Leveren delen

€ 175,00

€

175,00

m Aanbrengen nieuwe regel.
-Verwijderen bestaande regel
-Aanbrengen nieuwe regel
-Schilderen nieuwe regel in 3 lagen
-Afvoeren vrijkomende delen

€ 225,00

m

5461948

Aanbrengen ontbrekende
onderdelen.
-Vervijderen restanten oude
onderdelen
-Corrosie vrijmaken
-Leveren nieuwe onderdelen
-Aanbrenegn nieuwe onderdelen
-Afvoeren vrijkomende onderdelen

€ 125,00

m Aanbrengen ontbrekende
onderdelen.
-Vervijderen restanten oude
onderdelen
-Corrosie vrijmaken
-Leveren nieuwe onderdelen
-Aanbrenegn nieuwe onderdelen
-Afvoeren vrijkomende onderdelen

€ 125,00

m Aanbrengen ontbrekende
onderdelen.
-Vervijderen restanten oude
onderdelen
-Corrosie vrijmaken
-Leveren nieuwe onderdelen
-Aanbrenegn nieuwe onderdelen
-Afvoeren vrijkomende onderdelen

€ 150,00

m Vervangen leuningregel.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude regel
-Aanbrengen nieuwe regel
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
m Aanbrengen ontbrekende
onderdelen.
-Vervijderen restanten oude
onderdelen
-Corrosie vrijmaken
-Leveren nieuwe onderdelen
-Aanbrenegn nieuwe onderdelen
-Afvoeren vrijkomende onderdelen

€

175,00

m Aanbrengen ontbrekende
onderdelen.
-Vervijderen restanten oude
onderdelen
-Corrosie vrijmaken
-Leveren nieuwe onderdelen
-Aanbrenegn nieuwe onderdelen
-Afvoeren vrijkomende onderdelen

€ 175,00

m

5461953

Geen maatregel nodig.

-

-

Schilderen regel.
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

65,00

m Herstellen oppervlakteschade regel.
-Verwijderen bestaande
beschermlaag
-Repareren beschadigde delen
-Schuren ruwe delen
-Schilderen delen in 3 lagen

€

m Aanbrengen nieuwe beschermlaag
regel.
-Verwijderen bestaande laag
-Repareren beschadingen
-Schuren ruwe delen
-Schilderen leuning in 3 lagen

€

100,00

m Aanbrengen nieuwe beschermlaag
regel.
-Verwijderen bestaande laag
-Repareren beschadingen
-Schuren ruwe delen
-Schilderen leuning in 3 lagen

€ 100,00

m

5461980

Geen maatregel nodig.

-

-

€ 125,00

125,00

m

-

€

200,00

m Schilderen.
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen
m Aanbrengen nieuwe regel.
-Verwijderen bestaande regel
-Aanbrengen nieuwe regel
-Schilderen nieuwe regel in 3 lagen
-Afvoeren vrijkomende delen

€ 125,00

-

m Schilderen.
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen
m Vervangen gecorrodeerde delen
regel.
-Wegslijpen gecorrodeerde delen
-Repareren gecorrodeerde delen
-Schilderen nieuwe delen in 3 lagen
-Afvoeren oude delen

€

Geen maatregel nodig.

m Schilderen.
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen
m Vervangen gecorrodeerde delen
regel.
-Wegslijpen gecorrodeerde delen
-Repareren gecorrodeerde delen
-Schilderen nieuwe delen in 3 lagen
-Afvoeren oude delen

€ 125,00

5461955

Schilderen.
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen
Schilderen regel.
-Corrosievrij
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 200,00

m

5521011
5521058

Vastzetten losliggende delen.
Vervangen beschadigde staander
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen

m Vastzetten losliggende delen.
st Vervangen scheve staander
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen

€ 150,00
€ 200,00

m Vastzetten losliggende delen.
st Vervangen scheve staander
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen

€ 200,00
€ 175,00

m Vastzetten losliggende delen.
st Vervangen scheve staander
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen

€
€

250,00
150,00

m Vastzetten losliggende delen.
st Vervangen scheve staander
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen

€ 250,00
€ 150,00

m
st

-

€ 100,00
€ 240,00

65,00

€ 150,00
€ 150,00

€

50,00

€ 200,00
€ 250,00

75,00

€ 150,00

5521034

Polymerisch herstellen staander.
-Verwijderen beschadigde delen
-Maken bekisting
-Verwerken polymerisch materiaal
-Verwijderen beksiting
-Afwerken reparatie plek

€ 240,00

st Vervangen beschadigde staander
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen

€ 200,00

st Vervangen beschadigde staander
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen

€ 175,00

st Vervangen beschadigde staander
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen

€

150,00

st Vervangen beschadigde staander
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen

€ 150,00

st

5521037

Polymerisch herstellen staander.
-Verwijderen beschadigde delen
-Maken bekisting
-Verwerken polymerisch materiaal
-Verwijderen beksiting
-Afwerken reparatie plek

€ 240,00

st Vervangen beschadigde staander
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen

€ 200,00

st Vervangen beschadigde staander
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen

€ 175,00

st Vervangen beschadigde staander
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen

€

150,00

st Vervangen beschadigde staander
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen

€ 150,00

st

5521043

Vervangen losse delen.
-Verwijderen losse delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen
Aanbrengen ontbrekende
onderdelen.
-Vervijderen restanten oude
onderdelen
-Leveren nieuwe onderdelen
-Aanbrenegn nieuwe onderdelen
-Afvoeren vrijkomende onderdelen

€ 150,00

m Vervangen losse delen.
-Verwijderen losse delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen
st Aanbrengen ontbrekende
onderdelen.

€ 150,00

€ 150,00

200,00

m

€

50,00

€

50,00

m Vervangen losse delen.
-Verwijderen losse delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen
st Aanbrengen ontbrekende
onderdelen.

€ 200,00

50,00

m Vervangen losse delen.
-Verwijderen losse delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen
st Aanbrengen ontbrekende
onderdelen.

€

€

m Vervangen losse delen.
-Verwijderen losse delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen
st Aanbrengen ontbrekende
onderdelen.

€

50,00

st

m Herstellen oppervlakteschade.
-Verwijderen bestaande
beschermlaag
-Repareren beschadigde delen
-Schuren ruwe delen
-Schilderen delen in 3 lagen
m Herstellen oppervlakteschade
staander.
-Verwijderen bestaande
beschermlaag
-Repareren beschadigde delen
-Schuren ruwe delen
-Schilderen delen in 3 lagen
m Vervangen beschadigde delen.
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen

€

75,00

m Aanbrengen nieuwe beschermlaag
-Verwijderen bestaande laag
-Repareren beschadingen
-Schuren ruwe delen
-Schilderen leuning in 3 lagen

€

100,00

m Aanbrengen nieuwe beschermlaag
-Verwijderen bestaande laag
-Repareren beschadingen
-Schilderen leuning in 3 lagen

€ 100,00

m

€

75,00

m Aanbrengen nieuwe beschermlaag
staander
-Verwijderen bestaande laag
-Repareren beschadingen
-Schuren ruwe delen
-Schilderen leuning in 3 lagen

€

100,00

m Aanbrengen nieuwe beschermlaag
staander.
-Verwijderen bestaande laag
-Repareren beschadingen
-Schuren ruwe delen
-Schilderen leuning in 3 lagen

€ 100,00

m

€ 250,00

m Vervangen beschadigde delen.
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen

€

250,00

m Vervangen beschadigde delen.
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen

€ 250,00

m

m Vervangen gording.
-Verwijderen oude gording
-herstellen stalen UPN profiel
-Aanbrengen nieuwe gording
st Herstellen bevestiging.
st Vervangen staander.
st Vervangen gecorrodeerde delen.
-Wegslijpen gecorrodeerde delen
-Repareren gecorrodeerde delen
-Schilderen nieuwe delen in 3 lagen
-Afvoeren oude delen

€ 175,00

m Vervangen gording.
-Verwijderen oude gording
-herstellen stalen UPN profiel
-Aanbrengen nieuwe gording
st Herstellen bevestiging.
st Vervangen staander.
st Aanbrengen nieuwe staander.
-Verwijderen bestaande staander
-Aanbrengen nieuwe staander
-Schilderen nieuwe staander in 3
lagen
-Afvoeren vrijkomende delen

€

175,00

€ 175,00

m

€
€
€

250,00
250,00
200,00

m Vervangen gording.
-Verwijderen oude gording
-herstellen stalen UPN profiel
-Aanbrengen nieuwe gording
st Herstellen bevestiging.
st Vervangen staander.
st Aanbrengen nieuwe staander.
-Verwijderen bestaande staander
-Aanbrengen nieuwe staander
-Schilderen nieuwe staander in 3
lagen
-Afvoeren vrijkomende delen

€ 250,00
€ 250,00
€ 200,00

st
st
st

5521048

€

50,00

5521049

Geen maatregel nodig.

-

-

Schilderen.
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

65,00

5521053

Geen maatregel nodig.

-

-

Schilderen staander.
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

65,00

5521060

Geen maatregel nodig.

-

-

Vervangen beschadigde delen.
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen

€ 250,00

5521077

Geen maatregel nodig.

-

-

€ 175,00

5521910
5521960
5521918

Herstellen bevestiging.
Geen maatregel nodig.
Geen maatregel nodig.

€ 100,00
-

Vervangen gording.
-Verwijderen oude gording
-herstellen stalen UPN profiel
-Aanbrengen nieuwe gording
st Herstellen bevestiging.
- Vervangen staander.
- Schilderen.
-Corrosievrij
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

5521921

Herstellen onderdelen leuning.
-Verwijderen gedeformeerde delen
-Aanbrengen niewe delen
-Leveren delen

€ 175,00

st Herstellen onderdelen leuning.
-Verwijderen gedeformeerde delen
-Aanbrengen niewe delen
-Leveren delen

€ 225,00

st Herstellen onderdelen leuning.
-Verwijderen gedeformeerde delen
-Aanbrengen niewe delen
-Leveren delen

€ 275,00

st Herstellen onderdelen leuning.
-Verwijderen gedeformeerde delen
-Aanbrengen niewe delen
-Leveren delen

€

350,00

st Herstellen onderdelen leuning.
-Verwijderen gedeformeerde delen
-Aanbrengen niewe delen
-Leveren delen

€ 350,00

st

5521953

Schilderen staander.
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

65,00

st Schilderen staander.
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

€ 100,00

st Aanbrengen nieuwe beschermlaag
staander.
-Verwijderen bestaande laag
-Repareren beschadingen
-Schuren ruwe delen
-Schilderen leuning in 3 lagen

€

125,00

m Aanbrengen nieuwe beschermlaag
staander.
-Verwijderen bestaande laag
-Repareren beschadingen
-Schuren ruwe delen
-Schilderen leuning in 3 lagen

€ 125,00

m

5521980

Geen maatregel nodig.

-

-

€ 125,00

€ 125,00

125,00

st

-

-

€

200,00

st Schilderen.
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen
st Aanbrengen nieuwe staander.
-Verwijderen bestaande staander
-Aanbrengen nieuwe staander
-Schilderen nieuwe staander in 3
lagen
-Afvoeren vrijkomende delen

€ 125,00

Geen maatregel nodig.

st Schilderen.
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen
st Aanbrengen nieuwe staander.
-Verwijderen bestaande staander
-Aanbrengen nieuwe staander
-Schilderen nieuwe staander in 3
lagen
-Afvoeren vrijkomende delen

€

5521955

Schilderen.
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen
Schilderen.
-Corrosievrij
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

st Herstellen oppervlakteschade
staander.
-Verwijderen bestaande
beschermlaag
-Repareren beschadigde delen
-Schuren ruwe delen
-Schilderen delen in 3 lagen
st Schilderen.
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen
st Vervangen gecorrodeerde delen.
-Wegslijpen gecorrodeerde delen
-Repareren gecorrodeerde delen
-Schilderen nieuwe delen in 3 lagen
-Afvoeren oude delen

€ 200,00

st

5521961

Geen maatregel nodig.

-

-

Schilderen.
-Corrosievrij
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 125,00

st Vervangen gecorrodeerde delen.
-Wegslijpen gecorrodeerde delen
-Repareren gecorrodeerde delen
-Schilderen nieuwe delen in 3 lagen
-Afvoeren oude delen

€ 150,00

st Aanbrengen nieuwe staander.
-Verwijderen bestaande staander
-Aanbrengen nieuwe staander
-Schilderen nieuwe staander in 3
lagen
-Afvoeren vrijkomende delen

€

200,00

st Aanbrengen nieuwe staander.
-Verwijderen bestaande staander
-Aanbrengen nieuwe staander
-Schilderen nieuwe staander in 3
lagen
-Afvoeren vrijkomende delen

€ 200,00

st

6171028

Geen maatregel nodig.

-

-

Noodreparatie gat.
-Ontgraven damwand
-Aanberenegn noodreparatie
-Aanbrenegn geotextiel
-Aanvullen ontgraving
-Herstellen omgeving

€ 1.050,00

m Vervangen delen van damwand.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrijgraven damwand
-Trekken rotte planken
-Aanbrengen nieuw damplanken
-Aanhelen gordingen etc.
-Aanvullen

€ 550,00

m Vervangen damwand.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrijgraven damwand
-Trekken bestaande damwand
-Aanbrengen nieuw damplanken en
gordingen
-Aanvullen
Afvoeren vrijkomende materialen

€

775,00

m Vervangen damwand.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrijgraven damwand
-Trekken bestaande damwand
-Aanbrengen nieuw damplanken en
gordingen
-Aanvullen
Afvoeren vrijkomende materialen

€ 775,00

m

6171060

Geen maatregel nodig.

-

-

Controleren of keerwand nog aan
functie voldoet en beoordelen
restlevensduur.

€

50,00

m Vervangen delen van damwand.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrijgraven damwand
-Trekken gescheurde planken
-Aanbrengen nieuw damplanken
-Aanhelen gordingen etc.
-Aanvullen

€ 550,00

m Vervangen delen van damwand.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrijgraven damwand
-Trekken gescheurde planken
-Aanbrengen nieuw damplanken
-Aanhelen gordingen etc.
-Aanvullen

€

775,00

m Vervangen delen van damwand.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrijgraven damwand
-Trekken gescheurde planken
-Aanbrengen nieuw damplanken
-Aanhelen gordingen etc.
-Aanvullen

€ 775,00

m

6171034

Geen maatregel nodig.

-

-

Controleren of keerwand nog aan
functie voldoet en beoordelen
restlevensduur.

€

50,00

m Vervangen delen van damwand.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrijgraven damwand
-Trekken rotte planken
-Aanbrengen nieuw damplanken
-Aanhelen gordingen etc.
-Aanvullen

€ 550,00

m Vervangen damwand.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrijgraven damwand
-Trekken bestaande damwand
-Aanbrengen nieuw damplanken en
gordingen
-Aanvullen
Afvoeren vrijkomende materialen

€

775,00

m Vervangen damwand.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrijgraven damwand
-Trekken bestaande damwand
-Aanbrengen nieuw damplanken en
gordingen
-Aanvullen
Afvoeren vrijkomende materialen

€ 775,00

m

6171043

Vervangen losse delen.
-Verwijderen losse delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen
Mogelijke nadere inspectie

€ 150,00

m Vervangen losse delen.
-Verwijderen losse delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen
st Mogelijke nadere inspectie

€ 150,00

m Vervangen losse delen.
-Verwijderen losse delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen
st Mogelijke nadere inspectie

€

200,00

m Vervangen losse delen.
-Verwijderen losse delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen
st Mogelijke nadere inspectie

€ 200,00

m

€ 1.500,00

st

6171046

€ 150,00

€ 1.500,00

m Vervangen losse delen.
-Verwijderen losse delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen
st Mogelijke nadere inspectie

€ 150,00
€ 250,00
€ 125,00

85,00

€ 125,00

€ 1.500,00

€ 200,00
€ 250,00
€ 150,00

€ 150,00

€ 1.500,00

€ 1.500,00

6171918

Geen maatregel nodig.

€

75,00

m Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

220,00

m2 Vervangen (delen) overgangsplaat.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude plaat
-Aanbrengen nieuwe plaat
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

€

390,00

m2 Vervangen (delen) overgangsplaat.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude plaat
-Aanbrengen nieuwe plaat
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

€ 390,00

m2

6631359
6241034

Herstellen voegen.
Geen maatregel nodig.

€

m Herstellen voegen.
- Geen maatregel nodig.

€

50,00
-

m Herstellen voegen.
- Vervangen gording.
-Verwijderen oude gording
-Repareren UPN profiel
-Aanbrengen nieuwe gording
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€
€

50,00
200,00

m Herstellen voegen.
m Vervangen gording.
-Verwijderen oude gording
-Repareren UPN profiel
-Aanbrengen nieuwe gording
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€
€

50,00
200,00

m Herstellen voegen.
m Vervangen gording.
-Verwijderen oude gording
-Repareren UPN profiel
-Aanbrengen nieuwe gording
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€ 50,00
€ 200,00

m
m

6241046
6241077

Mogelijke nadere inspectie
Geen maatregel nodig.

€ 1.500,00
-

st Mogelijke nadere inspectie
- Vervangen gording.
-Verwijderen oude gording
-herstellen stalen UPN profiel
-Aanbrengen nieuwe gording
st Herstellen bevestiging.
m Repareren met PCC mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen PCC mortel
-Materiaal

€ 1.500,00
€ 175,00

€ 1.500,00
€ 175,00

st Mogelijke nadere inspectie
m Vervangen gording.
-Verwijderen oude gording
-herstellen stalen UPN profiel
-Aanbrengen nieuwe gording
st Herstellen bevestiging.
m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 1.500,00
€ 175,00

st
m

50,00
450,00

st Mogelijke nadere inspectie
m Vervangen gording.
-Verwijderen oude gording
-herstellen stalen UPN profiel
-Aanbrengen nieuwe gording
st Herstellen bevestiging.
m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 1.500,00
€ 175,00

€
€

st Mogelijke nadere inspectie
m Vervangen gording.
-Verwijderen oude gording
-herstellen stalen UPN profiel
-Aanbrengen nieuwe gording
st Herstellen bevestiging.
m Herstellen afbrokkelen.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrij maken constructie
-Reinigen betonoppervlak
-Verwijderen slechte delen
(persluchthamer met compressor)
-Repareren wapening
-Stellen bekisting
-Reparatiemortel aanbrengen
-Ontkisten
-Aanvullen
-Leveren materiaal

629511
62954

Herstellen bevestiging.
Beton afbrokkelen repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€
€

50,00
350,00

€ 50,00
€ 2.260,00

st
m

629515

Beton afbrokkelen repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€

350,00

m Repareren met PCC mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen PCC mortel
-Materiaal

€

450,00

m Herstellen afbrokkelen.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrij maken constructie
-Reinigen betonoppervlak
-Verwijderen slechte delen
(persluchthamer met compressor)
-Repareren wapening
-Stellen bekisting
-Reparatiemortel aanbrengen
-Ontkisten
-Aanvullen
-Leveren materiaal

€ 585,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 2.260,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 2.260,00

m

629523

Beton afbrokkelen repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€

350,00

m Repareren met PCC mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen PCC mortel
-Materiaal

€

450,00

m Herstellen afbrokkelen.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrij maken constructie
-Reinigen betonoppervlak
-Verwijderen slechte delen
(persluchthamer met compressor)
-Repareren wapening
-Stellen bekisting
-Reparatiemortel aanbrengen
-Ontkisten
-Aanvullen
-Leveren materiaal

€ 585,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 2.260,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 2.260,00

m

629525

€

75,00

m2 Herstellen oppervlak beton.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
st Mogelijke nadere inspectie
m2 Herstellen oppervlakteschade
(keer)wand.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
- Scheur(en) repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Herstellen constructie
-Aanbrengen PCC mortel
-Materiaal

€

65,00

m2 Herstellen oppervlak beton.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
st Mogelijke nadere inspectie
m2 Herstellen oppervlakteschade
(keer)wand.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
m Herstellen scheur(en)
-Aan- en afvoer materieel
-Vrij maken constructie
-Reinigen betonoppervlak
-Verwijderen slechte delen
(persluchthamer met compressor)
-Repareren wapening
-Stellen bekisting
-Reparatiemortel aanbrengen
-Ontkisten
-Aanvullen
-Leveren materiaal

€

m2 Herstellen oppervlak beton.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
st Mogelijke nadere inspectie
m2 Herstellen oppervlakteschade
(keer)wand.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€

m2 Herstellen oppervlak beton.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
st Mogelijke nadere inspectie
m2 Herstellen oppervlakteschade
(keer)wand.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 105,00

m2

€ 1.500,00
€ 105,00

st
m2

629560

Herstellen oppervlak beton.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
Mogelijke nadere inspectie
Herstellen oppervlakteschade
(keer)wand.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
Geen maatregel nodig.

€ 2.260,00

m

629559

Deformatiemeting voorstellen.

€

250,00

st

Scheur(en) polymerisch repareren.
-Aanvoer materieel
-Droogzetten keerwand
-Reinigen oppervlak
-Herstellen constructie
-Aanbrengen PCC mortel
-Leveren materiaal
-Afvoeren materieel

€ 1.250,00

m Scheur(en) polymerisch repareren.
-Aanvoer materieel
-Droogzetten keerwand
-Reinigen oppervlak
-Herstellen constructie
-Aanbrengen PCC mortel
-Leveren materiaal
-Afvoeren materieel

€ 1.250,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 2.260,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 2.260,00

m

6291611
629164

Herstellen bevestiging.
Geen maatregel nodig.

€
€

50,00
-

st
-

Herstellen bevestiging.
Vervangen natuursteen.
-Voorrijkosten
-Verwijdern afgebrokkelde
natuursteen
-Aanbrengen nieuwe natuursteen
-Materiaal
-Afvoeren en storten vrijkomende
materialen

€
€

50,00
450,00

st Herstellen bevestiging.
m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Aanbrengen natuursteen
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 50,00
€ 785,00

st Herstellen bevestiging.
m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Aanbrengen natuursteen
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€
50,00
€ 2.260,00

st Herstellen bevestiging.
m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Aanbrengen natuursteen
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 50,00
€ 2.260,00

st
m

6291615

Geen maatregel nodig.

€

-

-

Vervangen natuursteen.
-Voorrijkosten
-Verwijdern afgebrokkelde
natuursteen
-Aanbrengen nieuwe natuursteen
-Materiaal
-Afvoeren en storten vrijkomende
materialen

€

450,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Aanbrengen natuursteen
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 785,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Aanbrengen natuursteen
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 2.260,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Aanbrengen natuursteen
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 2.260,00

m

629546
629553

-

-

50,00
-

€ 1.500,00
€ 75,00

-

Controleren of keerwand nog aan
functie voldoet en beoordelen
restlevensduur, staaldikte meting.

€ 1.500,00
€ 65,00

€

450,00

€ 50,00
€ 785,00

95,00

€ 1.500,00
€ 95,00

€ 725,00

€
50,00
€ 2.260,00

105,00

€ 1.500,00
€ 105,00

€ 2.260,00

6291623

Geen maatregel nodig.

€

-

-

Vervangen natuursteen.
-Voorrijkosten
-Verwijdern afgebrokkelde
natuursteen
-Aanbrengen nieuwe natuursteen
-Materiaal
-Afvoeren en storten vrijkomende
materialen

€

450,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Aanbrengen natuursteen
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 785,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Aanbrengen natuursteen
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 2.260,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Aanbrengen natuursteen
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 2.260,00

m

6291646
6291660

Mogelijke nadere inspectie
Geen maatregel nodig.

€ 1.500,00
-

st
-

Mogelijke nadere inspectie
Scheur(en) repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Herstellen constructie
-Aanbrengen PCC mortel
-Materiaal

€ 1.500,00
€ 450,00

st Mogelijke nadere inspectie
m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Aanbrengen natuursteen
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 1.500,00
€ 785,00

st Mogelijke nadere inspectie
m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Aanbrengen natuursteen
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 1.500,00
€ 2.260,00

st Mogelijke nadere inspectie
m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Aanbrengen natuursteen
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 1.500,00
€ 2.260,00

st
m

6431034

Geen maatregel nodig.

-

-

Geen maatregel nodig.

-

€

85,00

€

85,00

85,00

st

Geen maatregel nodig.

-

-

Controleren of keerwand nog aan
functie voldoet en beoordelen
restlevensduur.

€

€

550,00

€

775,00

st Vervangen paal.
-Aan- en afvoer materieel
-Trekken paal
-Aanbrengen nieuwe paal
-Afwerken terrein
m Vervangen damwand.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrijgraven damwand
-Trekken bestaande damwand
-Aanbrengen nieuw damplanken en
gordingen
-Aanvullen
Afvoeren vrijkomende materialen

€

6291034

st Vervangen paal.
-Aan- en afvoer materieel
-Trekken paal
-Aanbrengen nieuwe paal
-Afwerken terrein
m Vervangen damwand.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrijgraven damwand
-Trekken bestaande damwand
-Aanbrengen nieuw damplanken en
gordingen
-Aanvullen
Afvoeren vrijkomende materialen

€ 775,00

m

6291046
6291346
1291343
6101358

Mogelijke nadere inspectie
Mogelijke nadere inspectie
Geen maatregel nodig.
Geen maatregel nodig.

€ 1.500,00
€ 1.500,00
-

st
st
-

Mogelijke nadere inspectie
Mogelijke nadere inspectie
Vastzetten losliggende delen.
Herstellen beschoeiing, aanbrengen
zwaarder type.
-Verwijderen bestande beschoeeing
-Aanbrengen nieuwe beschoeiing
-Afvoeren vrijkomende materialen

€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 200,00
€ 300,00

st
st
m
m

€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 200,00
€ 105,00

st
st
m
m

6292415

Vervangen gebroken stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€

m Vervangen gebroken stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€

190,00

€ 190,00

m

6292445

Geen maatregel nodig.

-

€

120,00

120,00

m2

6292421

Vervangen gebroken stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€

250,00

Repareren voeg.
-Verwijderen oude voegen
-Aanbrengen nieuwe voegen
m2 Vervangen gebroken stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€

230,00

6292459

Vervangen gescheurde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€

210,00

m Vervangen gescheurde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€

6292460

Geen maatregel nodig.

-

€

6292489
6292490
629244

Verwijderen wortels.
Mogelijke nadere inspectie
Geen maatregel nodig.

€ 50,00
€ 5.000,00
-

m Verwijderen wortels.
st Mogelijke nadere inspectie
- Vervangen afgebrokkelde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

6292420

Vervangen gebroken stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€

m2 Vervangen gebroken stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

6291918

Geen maatregel nodig.

-

-

6292015

Geen maatregel nodig.

-

-

6511053

Bijwerken oppervlakteschade
houtensloof.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Repareren oppervlakteschade
Bevestigen sloof aan constructie.
-Schoonmaken contactvlak
-Aanbrengen mortel
-Aanbrengen losdelen van de sloof

6511643

6511660

Geen maatregel nodig.

6511910

Herstellen bevestiging.

210,00

-

-

250,00

€

120,00

€

100,00

-

€

75,00

-

50,00

Vervangen paal.
-Aan- en afvoer materieel
-Trekken paal
-Aanbrengen nieuwe paal
-Afwerken terrein
m Vervangen delen van damwand.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrijgraven damwand
-Trekken rotte planken
-Aanbrengen nieuw damplanken
-Aanhelen gordingen etc.
-Aanvullen

€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 200,00
€ 200,00

st
st
m
m

m Vervangen gebroken stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€

190,00

m2 Repareren voeg.
-Verwijderen oude voegen
-Aanbrengen nieuwe voegen
m2 Vervangen gebroken stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€

120,00

€

210,00

190,00

m Vervangen gescheurde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€

190,00

m2 Vervangen gescheurde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€

€ 50,00
€ 5.000,00
€ 190,00

m Verwijderen wortels.
st Mogelijke nadere inspectie
m2 Vervangen afgebrokkelde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€

230,00

Controleren of keerwand nog aan
functie voldoet en beoordelen
restlevensduur.

€

50,00

Vervangen gebroken tegels.
-Verwijderen en afvoeren oude
tegels
-Leveren en aanbrengen nieuwe
tegels
-Voegen repareren tpv reparatie

€

m Bijwerken oppervlakteschade
houtensloof.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Repareren oppervlakteschade
m Bevestigen sloof aan constructie.
-Schoonmaken contactvlak
-Aanbrengen mortel
-Aanbrengen losdelen van de sloof

-

Vervangen gescheurde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

Vervangen natuursteen.
-Verwijderen en afvoeren oude
natuursteen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
natuurstenen sloof
st Herstellen bevestiging.

€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 200,00
€ 105,00

st
st
m
m

m Vervangen gebroken stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€

190,00

m Vervangen gebroken stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

m2 Repareren voeg.
-Verwijderen oude voegen
-Aanbrengen nieuwe voegen
m2 Vervangen gebroken stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€

120,00 m2 Repareren voeg.
-Verwijderen oude voegen
-Aanbrengen nieuwe voegen
210,00 m2 Vervangen gebroken stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€

€ 210,00

m2

190,00

m Vervangen gescheurde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€

190,00

m Vervangen gebroken stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€ 190,00

m

190,00

m2 Vervangen gescheurde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€

190,00

m2 Vervangen gescheurde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€ 190,00

m2

€ 75,00
€ 5.000,00
€ 190,00

m Verwijderen wortels.
st Mogelijke nadere inspectie
m2 Vervangen afgebrokkelde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€ 100,00
€ 5.000,00
€ 190,00

m Verwijderen wortels.
st Mogelijke nadere inspectie
m2 Vervangen afgebrokkelde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€ 100,00
€ 5.000,00
€ 190,00

m
st
m2

m2 Vervangen gebroken stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€

210,00

m2 Vervangen gebroken stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€

210,00

m2 Vervangen gebroken stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€ 210,00

m2

m Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

220,00

m2 Vervangen (delen) overgangsplaat.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude plaat
-Aanbrengen nieuwe plaat
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

€

390,00

m2 Vervangen (delen) overgangsplaat.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude plaat
-Aanbrengen nieuwe plaat
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

€ 390,00

m2

190,00

m2 Vervangen gebroken tegels.
-Verwijderen en afvoeren oude
tegels
-Leveren en aanbrengen nieuwe
tegels
-Voegen repareren tpv reparatie

€

190,00

m2 Vervangen gebroken tegels.
-Verwijderen en afvoeren oude
tegels
-Leveren en aanbrengen nieuwe
tegels
-Voegen repareren tpv reparatie

€

190,00

m2 Vervangen gebroken tegels.
-Verwijderen en afvoeren oude
tegels
-Leveren en aanbrengen nieuwe
tegels
-Voegen repareren tpv reparatie

€ 190,00

m2

€

175,00

€

175,00

175,00

m

€

225,00

€

300,00

m Bijwerken oppervlakteschade
houtensloof.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Repareren oppervlakteschade
m Vervangensloof

€ 175,00

150,00

m Bijwerken oppervlakteschade
houtensloof.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Repareren oppervlakteschade
m Vervangensloof

€

€

m Bijwerken oppervlakteschade
houtensloof.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Repareren oppervlakteschade
m Bevestigen sloof aan constructie.
-Schoonmaken contactvlak
-Aanbrengen mortel
-Aanbrengen losdelen van de sloof
-Leveren nieuwe delen

€ 300,00

m

€

200,00

€

200,00

200,00

m

€

75,00

€

75,00

m Vervangen natuursteen.
-Verwijderen en afvoeren oude
natuursteen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
natuurstenen sloof
st Herstellen bevestiging.

€ 200,00

75,00

m Vervangen natuursteen.
-Verwijderen en afvoeren oude
natuursteen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
natuurstenen sloof
st Herstellen bevestiging.

€

€

m Vervangen natuursteen.
-Verwijderen en afvoeren oude
natuursteen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
natuurstenen sloof
st Herstellen bevestiging.

€

st

Mogelijke nadere inspectie
Mogelijke nadere inspectie
Vastzetten losliggende delen.
Herstellen beschoeiing, aanbrengen
zwaarder type.
-Verwijderen bestande beschoeeing
-Aanbrengen nieuwe beschoeiing
-Afvoeren vrijkomende materialen

Mogelijke nadere inspectie
Mogelijke nadere inspectie
Vastzetten losliggende delen.
Herstellen beschoeiing, aanbrengen
zwaarder type.
-Verwijderen bestande beschoeeing
-Aanbrengen nieuwe beschoeiing
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

Mogelijke nadere inspectie
Mogelijke nadere inspectie
Vastzetten losliggende delen.
Herstellen beschoeiing, aanbrengen
zwaarder type.
-Verwijderen bestande beschoeeing
-Aanbrengen nieuwe beschoeiing
-Afvoeren vrijkomende materialen

75,00

6511918

Geen maatregel nodig.

-

-

Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

220,00

m Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

220,00

3511918

Geen maatregel nodig.

-

-

Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

220,00

m Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

220,00

7112928

Slijtlaag repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal
Slijtlaag repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal
Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

50,00

€

50,00

50,00

50,00

€

50,00

€

50,00

€

50,00

€

50,00

m2 Slijtlaag repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal
m2 Slijtlaag repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal
m2 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

€

m2 Slijtlaag repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal
m2 Slijtlaag repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal
m2 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

50,00

7211160

Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

50,00

m2 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

50,00

m2 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

7211181

Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

65,00

m2 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

65,00

m2 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

7211191

Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

50,00

m2 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

50,00

7212015

Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

50,00

m2 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

7212049

Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten talud
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

50,00

m2 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten talud
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

7212081

Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

65,00

7592251
7891759
7891953
7892728

Geen maatregel nodig.
Herstellen voegen.
Geen maatregel nodig.
Bijwerken slijtlaag.
-Verwijderen slechte delen met
slijptol
-Aanbrengen nieuwe slijtlaag
Bijwerken voegovergang.
-Scheur aanvullen met bitumen
Mogelijke nadere inspectie
Vervangen beschadigd deel van de
buisleiding.
-Verwijderen beschadig deel
-Aanbrengen nieuw deel
-Leveren materialen
Mogelijke nadere inspectie
Herstellen bevestiging.
Geen maatregel nodig.

7112960

7211128

7892760
8151346
8151360

8151946
8151910
8151918

8361310
8361343
8361315

836136
8361918

Herstellen bevestiging.
Herstellen bevestiging.
Herstellen breuk.
-Wegnemen oorzaak breuk
-Aanbrengen raparatie middel
-Afwerken reparatieplek
Geen maatregel nodig.
Geen maatregel nodig.

8631918

Geen maatregel nodig.

8631946
8771034

Mogelijke nadere inspectie
Locale reparatie.
-Verwijderen rot deel
-Aanbrengen nieuwe delen

m Vervangen (delen) sloof.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude sloof
-Aanbrengen nieuwe sloof
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
m Vervangen (delen) sloof.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude sloof
-Aanbrengen nieuwe sloof
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
m2 Slijtlaag repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal
m2 Slijtlaag repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal
m2 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

390,00

€

390,00

€

50,00

€

50,00

€

50,00

50,00

m2 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

€

65,00

m2 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

m2 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

50,00

50,00

m2 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

€

50,00

m2 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten talud
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

m2 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

65,00

m
m2

€
€

€

50,00
75,00

€

€

Aanbrengen wegmarkering.
Herstellen voegen.
Geen maatregel nodig.
Bijwerken slijtlaag.
-Verwijderen slechte delen met
slijptol
-Aanbrengen nieuwe slijtlaag
Bijwerken voegovergang.
-Scheur aanvullen met bitumen
Mogelijke nadere inspectie
Vervangen beschadigd deel van de
buisleiding.
-Verwijderen beschadig deel
-Aanbrengen nieuw deel
-Leveren materialen
Mogelijke nadere inspectie
Herstellen bevestiging.
Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

40,00

m

€ 1.500,00
€ 100,00

st
m

€ 1.500,00
€ 75,00
-

st
m
-

€
€
€

-

m Herstellen bevestiging.
m Herstellen bevestiging.
m Herstellen breuk.
-Wegnemen oorzaal breuk
-Aanbrengen raparatie middel
-Afwerken reparatieplek
- Geen maatregel nodig.
- Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

-

-

75,00
75,00
75,00

€ 1.500,00
€ 200,00

Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

st Mogelijke nadere inspectie
m Locale reparatie.
-Verwijderen rot deel
-Aanbrengen nieuwe delen

m Vervangen (delen) sloof.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude sloof
-Aanbrengen nieuwe sloof
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
m Vervangen (delen) sloof.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude sloof
-Aanbrengen nieuwe sloof
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
m2 Slijtlaag repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal
m2 Slijtlaag repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal
m2 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€ 390,00

m

€ 390,00

m

€

50,00

m2

€

50,00

m2

€

50,00

m2

50,00

m2 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

50,00

m2

€

65,00

m2 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

65,00

m2

m2 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

50,00

m2 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

50,00

m2

50,00

m2 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

50,00

m2 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

50,00

m2

€

50,00

m2 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten talud
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

50,00

m2 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten talud
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

50,00

m2

m2 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

65,00

m2 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

65,00

m2 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

65,00

m2

m2
m
m2

€
€

m2
m
m2

€

65,00
50,00
70,00

m2
m
m2

€
€

€

65,00
50,00
70,00

€
€

€

65,00
50,00
70,00

65,00
50,00
70,00

m2
m
m2

€

€

€

€ 150,00

m

€ 1.500,00
€ 100,00

st
m

€ 1.500,00
€ 75,00
€ 390,00

st
m
m

€
€
€

75,00
75,00
75,00

m
m
m

€ 390,00

m

m Vervangen (delen) constructie.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude constructie
-Aanbrengen nieuwe constructie
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

€ 390,00

m

st Mogelijke nadere inspectie
m Vervangen van hekwerk.
-Verwijderen hekwerk
-Aanbrengen hekwerk
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Leveren nieuwe materialen

€ 1.500,00
€ 150,00

st
m

Aanbrengen wegmarkering.
Herstellen voegen.
Geen maatregel nodig.
Bijwerken slijtlaag.
-Verwijderen slechte delen met
slijptol
-Aanbrengen nieuwe slijtlaag
Bijwerken voegovergang.
-Scheur aanvullen met bitumen
Mogelijke nadere inspectie
Vervangen beschadigd deel van de
buisleiding.
-Verwijderen beschadig deel
-Aanbrengen nieuw deel
-Leveren materialen
Mogelijke nadere inspectie
Herstellen bevestiging.
Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

55,00

m

€ 1.500,00
€ 100,00

st
m

€ 1.500,00
€ 75,00
€ 220,00

st
m
m

€
€
€

75,00
75,00
75,00

€

220,00

m Herstellen bevestiging.
m Herstellen bevestiging.
m Herstellen breuk.
-Wegnemen oorzaal breuk
-Aanbrengen raparatie middel
-Afwerken reparatieplek
- Geen maatregel nodig.
m Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

220,00

€ 1.500,00
€ 200,00

Aanbrengen wegmarkering.
Herstellen voegen.
Geen maatregel nodig.
Aanbrengen nieuwe slijtlaag.
-Verwijderen slechte delen met
slijptol
-Aanbrengen nieuwe slijtlaag
Bijwerken voegovergang.
-Scheur aanvullen met bitumen
Mogelijke nadere inspectie
Vervangen beschadigd deel van de
buisleiding.
-Verwijderen beschadig deel
-Aanbrengen nieuw deel
-Leveren materialen
Mogelijke nadere inspectie
Herstellen bevestiging.
Vervangen (delen) constructie.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude constructie
-Aanbrengen nieuwe constructie
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

75,00

m

€ 1.500,00
€ 100,00

st
m

€ 1.500,00
€ 75,00
€ 220,00

st
m
m

€
€
€

75,00
75,00
75,00

€

220,00

m Herstellen bevestiging.
m Herstellen bevestiging.
m Herstellen breuk.
-Wegnemen oorzaal breuk
-Aanbrengen raparatie middel
-Afwerken reparatieplek
- Geen maatregel nodig.
m Vervangen (delen) constructie.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude constructie
-Aanbrengen nieuwe constructie
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

m Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

220,00

st Mogelijke nadere inspectie
m Vervangen van hekwerk.
-Verwijderen hekwerk
-Aanbrengen hekwerk
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Leveren nieuwe materialen

€ 1.500,00
€ 150,00

Aanbrengen wegmarkering.
Herstellen voegen.
Geen maatregel nodig.
Aanbrengen nieuwe slijtlaag.
-Verwijderen slechte delen met
slijptol
-Aanbrengen nieuwe slijtlaag
Bijwerken voegovergang.
-Scheur aanvullen met bitumen
Mogelijke nadere inspectie
Vervangen beschadigd deel van de
buisleiding.
-Verwijderen beschadig deel
-Aanbrengen nieuw deel
-Leveren materialen
Mogelijke nadere inspectie
Herstellen bevestiging.
Vervangen (delen) constructie.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude constructie
-Aanbrengen nieuwe constructie
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

150,00

m

€ 1.500,00
€ 100,00

st
m

€ 1.500,00
€
75,00
€ 390,00

st
m
m

€
€
€

75,00
75,00
75,00

€

390,00

m Herstellen bevestiging.
m Herstellen bevestiging.
m Herstellen breuk.
-Wegnemen oorzaal breuk
-Aanbrengen raparatie middel
-Afwerken reparatieplek
- Geen maatregel nodig.
m Vervangen (delen) constructie.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude constructie
-Aanbrengen nieuwe constructie
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

m Vervangen (delen) constructie.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude constructie
-Aanbrengen nieuwe constructie
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

€

390,00

st Mogelijke nadere inspectie
m Vervangen van hekwerk.
-Verwijderen hekwerk
-Aanbrengen hekwerk
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Leveren nieuwe materialen

€ 1.500,00
€ 150,00

€

8771048

Locale reparatie.
-Verwijderen rot deel
-Aanbrengen nieuwe delen

m Locale reparatie.
-Verwijderen rot deel
-Aanbrengen nieuwe delen

€

200,00

m Vervangen van hekwerk.
-Verwijderen hekwerk
-Aanbrengen hekwerk
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Leveren nieuwe materialen

€

150,00

m Vervangen van hekwerk.
-Verwijderen hekwerk
-Aanbrengen hekwerk
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Leveren nieuwe materialen

€

150,00

m Vervangen van hekwerk.
-Verwijderen hekwerk
-Aanbrengen hekwerk
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Leveren nieuwe materialen

€ 150,00

m

8771918

Geen maatregel nodig.

-

-

Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

220,00

m Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

220,00

m Vervangen (delen) constructie.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude constructie
-Aanbrengen nieuwe constructie
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

€

390,00

m Vervangen (delen) constructie.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude constructie
-Aanbrengen nieuwe constructie
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

€ 390,00

m

8771921

Geen maatregel nodig.

-

-

Herstellen hekwerk.
-Verwijderen slechte delen
-Aanbrengen nieuwe delen
-Afvoeren vrijkomende delen
-Leveren onderdelen
-Voorrijkosten
Aanbrengen ontbrekende delen.
-Slechte delen repareren
-Aanbrengen nieuwe delen

€

38,00

€

23,00

35,00

35,00

m

€

200,00

€

250,00

m Vervangen hekwerk.
-Verwijderen slechte delen
-Aanbrengen nieuwe delen
-Afvoeren vrijkomende delen
-Leveren onderdelen
-Voorrijkosten
st Aanbrengen ontbrekende delen.
-Slechte delen repareren
-Aanbrengen nieuwe delen

€

150,00

m Vervangen hekwerk.
-Verwijderen slechte delen
-Aanbrengen nieuwe delen
-Afvoeren vrijkomende delen
-Leveren onderdelen
-Voorrijkosten
st Aanbrengen ontbrekende delen.
-Slechte delen repareren
-Aanbrengen nieuwe delen

€

€

m Herstellen hekwerk.
-Verwijderen slechte delen
-Aanbrengen nieuwe delen
-Afvoeren vrijkomende delen
-Leveren onderdelen
-Voorrijkosten
st Aanbrengen ontbrekende delen.
-Slechte delen repareren
-Aanbrengen nieuwe delen

8781053

Aanbrengen ontbrekende
onderdelen.
-Vervijderen restanten oude
onderdelen
-Leveren nieuwe onderdelen
-Aanbrenegn nieuwe onderdelen
-Afvoeren vrijkomende onderdelen

€ 250,00

st

8781918

Geen maatregel nodig.

-

-

Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

220,00

m Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

220,00

m Vervangen (delen) constructie.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude constructie
-Aanbrengen nieuwe constructie
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

€

390,00

m Vervangen (delen) constructie.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude constructie
-Aanbrengen nieuwe constructie
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

€ 390,00

m

8781921

Geen maatregel nodig.

-

-

Herstellen poort.
-Verwijderen slechte delen
-Aanbrengen nieuwe delen
-Afvoeren vrijkomende delen
-Leveren onderdelen
-Voorrijkosten
Aanbrengen ontbrekende
onderdelen.
-Vervijderen restanten oude
onderdelen
-Corrosie vrijmaken
-Leveren nieuwe onderdelen
-Aanbrenegn nieuwe onderdelen
-Afvoeren vrijkomende onderdelen

€

137,50

€

162,50

275,00

m

€

225,00

€

275,00

m Vervangen poort.
-Verwijderen oude delen
-Aanbrengen nieuwe delen
-Afvoeren vrijkomende delen
-Leveren onderdelen
-Voorrijkosten
st Aanbrengen ontbrekende
onderdelen.
-Vervijderen restanten oude
onderdelen
-Corrosie vrijmaken
-Leveren nieuwe onderdelen
-Aanbrenegn nieuwe onderdelen
-Afvoeren vrijkomende onderdelen

€ 275,00

175,00

m Vervangen poort.
-Verwijderen oude delen
-Aanbrengen nieuwe delen
-Afvoeren vrijkomende delen
-Leveren onderdelen
-Voorrijkosten
st Aanbrengen ontbrekende
onderdelen.
-Vervijderen restanten oude
onderdelen
-Corrosie vrijmaken
-Leveren nieuwe onderdelen
-Aanbrenegn nieuwe onderdelen
-Afvoeren vrijkomende onderdelen

€

€

m Herstellen poort.
-Verwijderen slechte delen
-Aanbrengen nieuwe delen
-Afvoeren vrijkomende delen
-Leveren onderdelen
-Voorrijkosten
st Aanbrengen ontbrekende
onderdelen.
-Vervijderen restanten oude
onderdelen
-Corrosie vrijmaken
-Leveren nieuwe onderdelen
-Aanbrenegn nieuwe onderdelen
-Afvoeren vrijkomende onderdelen

8781948

Aanbrengen ontbrekende
onderdelen.
-Vervijderen restanten oude
onderdelen
-Corrosie vrijmaken
-Leveren nieuwe onderdelen
-Aanbrenegn nieuwe onderdelen
-Afvoeren vrijkomende onderdelen

€ 125,00

st

€ 275,00

st

8791918

Geen maatregel nodig.

-

-

Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer hulpconstructie
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

75,00

m Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer hulpconstructie
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

75,00

m Vervangen (delen) constructie.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude constructie
-Aanbrengen nieuwe constructie
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

€

75,00

m Vervangen (delen) constructie.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude constructie
-Aanbrengen nieuwe constructie
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

€

75,00

m

8791981
8801910
8801918

Geen maatregel nodig.
Herstellen bevestiging.
Geen maatregel nodig.

75,00
-

st
-

Hesrtellen HWA.
Herstellen bevestiging.
Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer hulpconstructie
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€
€
€

75,00
75,00
75,00

m Hesrtellen HWA.
st Herstellen bevestiging.
m Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer hulpconstructie
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€
€
€

125,00
75,00
75,00

m Hesrtellen HWA.
st Herstellen bevestiging.
m Vervangen (delen) constructie.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude constructie
-Aanbrengen nieuwe constructie
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

€
€
€

175,00
75,00
75,00

m Hesrtellen HWA.
st Herstellen bevestiging.
m Vervangen (delen) constructie.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude constructie
-Aanbrengen nieuwe constructie
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

€ 175,00
€ 75,00
€ 75,00

m
st
m

-

-

Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

220,00

m Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

220,00

m Vervangen (delen) constructie.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude constructie
-Aanbrengen nieuwe constructie
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

€

390,00

m Vervangen (delen) constructie.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude constructie
-Aanbrengen nieuwe constructie
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

€ 390,00

m

€ 125,00

st

Aanbrengen ontbrekende
onderdelen.
-Vervijderen restanten oude
onderdelen
-Corrosie vrijmaken
-Leveren nieuwe onderdelen
-Aanbrenegn nieuwe onderdelen
-Afvoeren vrijkomende onderdelen

€

200,00

st Aanbrengen ontbrekende
onderdelen.
-Vervijderen restanten oude
onderdelen
-Corrosie vrijmaken
-Leveren nieuwe onderdelen
-Aanbrenegn nieuwe onderdelen
-Afvoeren vrijkomende onderdelen

€

225,00

st Aanbrengen ontbrekende
onderdelen.
-Vervijderen restanten oude
onderdelen
-Corrosie vrijmaken
-Leveren nieuwe onderdelen
-Aanbrenegn nieuwe onderdelen
-Afvoeren vrijkomende onderdelen

€

275,00

st Aanbrengen ontbrekende
onderdelen.
-Vervijderen restanten oude
onderdelen
-Corrosie vrijmaken
-Leveren nieuwe onderdelen
-Aanbrenegn nieuwe onderdelen
-Afvoeren vrijkomende onderdelen

€ 275,00

st

€

€

€

81031918 Geen maatregel nodig.

81031948 Aanbrengen ontbrekende
onderdelen.
-Vervijderen restanten oude
onderdelen
-Corrosie vrijmaken
-Leveren nieuwe onderdelen
-Aanbrenegn nieuwe onderdelen
-Afvoeren vrijkomende onderdelen

200,00

100,00

st

9371518

Geen maatregel nodig.

-

-

Schilderen.
-Corrosievrij
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

200,00

m Vervangen gecorrodeerde delen.
-Wegslijpen gecorrodeerde delen
-Repareren gecorrodeerde delen
-Schilderen nieuwe delen in 3 lagen
-Afvoeren oude delen

€

250,00

m Aanbrengen nieuwe mast.
-Verwijderen bestaande mast
-Aanbrengen nieuwe mast
-Schilderen nieuwe mast in 3 lagen
-Afvoeren vrijkomende delen

€

475,00

m Aanbrengen nieuwe mast.
-Verwijderen bestaande mast
-Aanbrengen nieuwe mast
-Schilderen nieuwe mast in 3 lagen
-Afvoeren vrijkomende delen

€ 475,00

m

9371918

Geen maatregel nodig.

-

-

Schilderen.
-Corrosievrij
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

200,00

m Vervangen gecorrodeerde delen.
-Wegslijpen gecorrodeerde delen
-Repareren gecorrodeerde delen
-Schilderen nieuwe delen in 3 lagen
-Afvoeren oude delen

€

250,00

m Aanbrengen nieuwe mast.
-Verwijderen bestaande mast
-Aanbrengen nieuwe mast
-Schilderen nieuwe mast in 3 lagen
-Afvoeren vrijkomende delen

€

475,00

m Aanbrengen nieuwe mast.
-Verwijderen bestaande mast
-Aanbrengen nieuwe mast
-Schilderen nieuwe mast in 3 lagen
-Afvoeren vrijkomende delen

€ 475,00

m

9371953

Herstellen oppervlaktebescherming.
-Corrosievrij maken (staalborstel)
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

45,00

m Herstellen oppervlaktebescherming.
-Corrosievrij maken (slijptol)
-Herstellen kleine delen van de
constructie
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

95,00

m Herstellen oppervlaktebescherming.
-Corrosievrij maken (stralen)
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

250,00

m Vervangen (delen) mast.
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oud rijdek
-Aanbrengen nieuwe rijdek
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

475,00

m Vervangen (delen) afsluitboom.
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oud rijdek
-Aanbrengen nieuwe rijdek
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€ 475,00

m

1051511
1028135
9401511

Vastzetten losliggende delen.
Herstellen afdichting.
Vastzetten losliggende delen.

€
€
€

100,00
550,00
100,00

m Vastzetten losliggende delen.
st Herstellen afdichting.
m Vastzetten losliggende delen.

€
€
€

150,00
550,00
150,00

m Vastzetten losliggende delen.
st Herstellen afdichting.
m Vastzetten losliggende delen.

€
€
€

200,00
550,00
200,00

m Vastzetten losliggende delen.
st Herstellen afdichting.
m Vastzetten losliggende delen.

€
€
€

250,00
550,00
250,00

m Vastzetten losliggende delen.
st Herstellen afdichting.
m Vastzetten losliggende delen.

€ 250,00
€ 550,00
€ 250,00

m
st
m

9401518

Geen maatregel nodig.

-

-

Schilderen.
-Corrosievrij
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

200,00

m Vervangen gecorrodeerde delen.
-Wegslijpen gecorrodeerde delen
-Repareren gecorrodeerde delen
-Schilderen nieuwe delen in 3 lagen
-Afvoeren oude delen

€

250,00

m Aanbrengen nieuwe OV mast.
-Verwijderen bestaande mast
-Aanbrengen nieuwe mast
-Schilderen nieuwe mast in 3 lagen
-Afvoeren vrijkomende delen

€

400,00

m Aanbrengen nieuwe OV mast.
-Verwijderen bestaande mast
-Aanbrengen nieuwe mast
-Schilderen nieuwe mast in 3 lagen
-Afvoeren vrijkomende delen

€ 400,00

m

m Vastzetten losliggende delen.
m2 Vervangen (delen) deur.
-Verwijderen oude deur
-Aanbrengen nieuwe deur
-Leveren materiaal

€
€

250,00
350,00

m Vastzetten losliggende delen.
m2 Vervangen (delen) deur.
-Verwijderen oude deur
-Aanbrengen nieuwe deur
-Leveren materiaal

€ 250,00
€ 350,00

m
m2

€

450,00

€ 450,00

st

11181011 Vastzetten losliggende delen.
11181918 Geen maatregel nodig.

€

100,00
-

m Vastzetten losliggende delen.
- Corrosie verwijderen en herstellen.
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€
€

150,00
150,00

m Vastzetten losliggende delen.
m2 Corrosie verwijderen en herstellen.
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€
€

200,00
150,00

11181928 Herstellen gaten.
-Corrosievrij maken (staalborstel)
-Herstellen gaten
-Vetvrij maken
-Aanbrengen oppervlakte
behandeling

€

145,00

st

Herstellen gaten.
-Corrosievrij maken (staalborstel)
-Herstellen gaten
-Vetvrij maken
-Aanbrengen oppervlakte
behandeling

€

195,00

st Vervangen deur.
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude deur
-Aanbrengen nieuwe deur
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

450,00

st Vervangen deur.
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude deur
-Aanbrengen nieuwe deur
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

st Vervangen deur.
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude deur
-Aanbrengen nieuwe deur
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

11351918 Geen maatregel nodig.

-

-

Corrosie verwijderen en herstellen.
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

150,00

m2 Corrosie verwijderen en herstellen.
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

150,00

m2 Vervangen (delen) luik.
-Verwijderen oude luik
-Aanbrengen nieuwe luik
-Leveren materiaal

€

350,00

m2 Vervangen (delen) luik.
-Verwijderen oude luik
-Aanbrengen nieuwe luik
-Leveren materiaal

€ 350,00

m2

11582460 Geen maatregel nodig.

-

-

Vervangen gescheurde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€

190,00

m2 Vervangen gescheurde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€

190,00

m2 Vervangen gescheurde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€

190,00

m2 Vervangen gescheurde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€ 190,00

m2

m Bijwerken schilderwerk raam.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen epoxymortel
-Afwerken met coating
- Corrosie verwijderen en herstellen.
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

175,00

€

225,00

225,00

m

€

150,00

€

350,00

m Bijwerken schilderwerk raam.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen epoxymortel
-Afwerken met coating
st Vervangen (delen) luik.
-Verwijderen oude luik
-Aanbrengen nieuwe luik
-Leveren materiaal

€ 225,00

150,00

m Bijwerken schilderwerk raam.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen epoxymortel
-Afwerken met coating
st Vervangen (delen) luik.
-Verwijderen oude luik
-Aanbrengen nieuwe luik
-Leveren materiaal

€

€

m Bijwerken schilderwerk raam.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen epoxymortel
-Afwerken met coating
st Corrosie verwijderen en herstellen.
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 350,00

st

€ 1.500,00
€ 1.500,00
-

st
st
-

Mogelijke nadere inspectie
Mogelijke nadere inspectie
Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 175,00

st Mogelijke nadere inspectie
st Mogelijke nadere inspectie
m2 Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 220,00

€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 390,00

st
st
m2

-

Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

175,00

m2 Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

220,00

€ 390,00

m2

m Bijwerken schilderwerk raam.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen epoxymortel
-Afwerken met coating
m2 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

175,00

€

225,00

€ 225,00

m

€

50,00

m Bijwerken schilderwerk raam.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen epoxymortel
-Afwerken met coating
m2 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

50,00

st Mogelijke nadere inspectie
st Mogelijke nadere inspectie
m2 Vervangen (delen) vloerplaat.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude plaat
-Aanbrengen nieuwe plaat
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
m2 Vervangen (delen)wandplaat.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude plaat
-Aanbrengen nieuwe plaat
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
m Bijwerken schilderwerk raam.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen epoxymortel
-Afwerken met coating
m2 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 390,00

-

st Mogelijke nadere inspectie
st Mogelijke nadere inspectie
m2 Vervangen (delen) vloerplaat.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude plaat
-Aanbrengen nieuwe plaat
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
m2 Vervangen (delen)wandplaat.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude plaat
-Aanbrengen nieuwe plaat
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
m Bijwerken schilderwerk raam.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen epoxymortel
-Afwerken met coating
m2 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

50,00

m2

11841053 Bijwerken schilderwerk raam.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Afwerken met coating

€

11841918 Geen maatregel nodig.

12161346 Mogelijke nadere inspectie
12161946 Mogelijke nadere inspectie
12571918 Geen maatregel nodig.

150,00

-

12581918 Geen maatregel nodig.

€

390,00

€

225,00

€

50,00

12841053 Bijwerken schilderwerk raam.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Afwerken met coating

€

150,00

13211149 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

50,00

13211181 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

65,00

m2 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

65,00

m2 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

65,00

m2 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

65,00

m2 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

65,00

m2

13212028 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten talud
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

50,00

m2 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten talud
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

50,00

m2 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten talud
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

50,00

m2 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten talud
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

50,00

m2 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten talud
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

50,00

m2

13212049 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten talud
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

50,00

m2 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten talud
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

50,00

m2 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten talud
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

50,00

m2 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten talud
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

50,00

m2 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten talud
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

50,00

m2

13212081 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

65,00

m2 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

65,00

m2 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

65,00

m2 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

65,00

m2 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

65,00

m2

13781060 Geen maatregel nodig.

-

-

Vervangen beschadigde delen.
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen

€

300,00

m Vervangen beschadigde delen.
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen

€

250,00

m Vervangen beschadigde delen.
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen

€

200,00

m Vervangen beschadigde delen.
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen

€ 200,00

m

14281918 Geen maatregel nodig.

-

-

Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

220,00

m2 Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

220,00

€

700,00

m2

75,00

m2 Herstellen oppervlaktebescherming.
-Corrosievrij maken (stralen)
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

125,00

€

175,00

m2 Vervangen balk.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude balk
-Aanbrengen nieuwe balk
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
m2 Vervangen (delen) kast.
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oud rijdek
-Aanbrengen nieuwe rijdek
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€ 700,00

€

m2 Vervangen (delen) brugval.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude brugval
-Aanbrengen nieuwe brugval
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
m2 Vervangen (delen) kast.
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oud rijdek
-Aanbrengen nieuwe rijdek
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€ 175,00

m2

€

200,00

€

200,00

€

200,00

€ 200,00

st

14281953 Herstellen oppervlaktebescherming.
-Corrosievrij maken (staalborstel)
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

15861981 Geen maatregel nodig.

€

65,00

-

m2 Herstellen oppervlaktebescherming.
-Corrosievrij maken (slijptol)
-Herstellen kleine delen van de
constructie
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

-

Herstellen verzakking.
-Ophalen verzakte ondelen
-Herstellen kleine delen van de
constructie

st Herstellen verzakking.
-Ophalen verzakte ondelen
-Herstellen kleine delen van de
constructie

st Herstellen verzakking.
-Ophalen verzakte ondelen
-Herstellen kleine delen van de
constructie

st Herstellen verzakking.
-Ophalen verzakte ondelen
-Herstellen kleine delen van de
constructie

16371918 Geen maatregel nodig.

-

-

Schilderen.
-Corrosievrij
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

200,00

m Vervangen gecorrodeerde delen.
-Wegslijpen gecorrodeerde delen
-Repareren gecorrodeerde delen
-Schilderen nieuwe delen in 3 lagen
-Afvoeren oude delen

€

250,00

m Aanbrengen nieuwe mast.
-Verwijderen bestaande mast
-Aanbrengen nieuwe mast
-Schilderen nieuwe mast in 3 lagen
-Afvoeren vrijkomende delen

€

475,00

m Aanbrengen nieuwe mast.
-Verwijderen bestaande mast
-Aanbrengen nieuwe mast
-Schilderen nieuwe mast in 3 lagen
-Afvoeren vrijkomende delen

€ 475,00

m

17371918 Geen maatregel nodig.

-

-

Schilderen.
-Corrosievrij
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

200,00

m Vervangen gecorrodeerde delen.
-Wegslijpen gecorrodeerde delen
-Repareren gecorrodeerde delen
-Schilderen nieuwe delen in 3 lagen
-Afvoeren oude delen

€

250,00

m Aanbrengen nieuwe mast.
-Verwijderen bestaande mast
-Aanbrengen nieuwe mast
-Schilderen nieuwe mast in 3 lagen
-Afvoeren vrijkomende delen

€

475,00

m Aanbrengen nieuwe mast.
-Verwijderen bestaande mast
-Aanbrengen nieuwe mast
-Schilderen nieuwe mast in 3 lagen
-Afvoeren vrijkomende delen

€ 475,00

m

18881918 Geen maatregel nodig.

-

-

Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

250,00

st Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

350,00

st Vervangen verankering.
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude verankering
-Aanbrengen nieuwe verankering
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

€ 1.000,00

st Vervangen verankering.
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude verankering
-Aanbrengen nieuwe verankering
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

€ 1.000,00

st

18651918 Geen maatregel nodig.

-

-

Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

250,00

st Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

350,00

st Vervangen verankering.
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude verankering
-Aanbrengen nieuwe verankering
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

€ 2.000,00

st Vervangen verankering.
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude verankering
-Aanbrengen nieuwe verankering
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

€ 2.000,00

st

154559

Beton scheur repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal

m Repareren scheur met PCC mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen PCC mortel
-Materiaal

€ 1.050,00

m Herstellen scheur.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrij maken constructie
-Reinigen betonoppervlak
-Verwijderen slechte delen
(persluchthamer met compressor)
-Repareren wapening
-Stellen bekisting
-Reparatiemortel aanbrengen
-Ontkisten
-Aanvullen
-Leveren materiaal

€ 1.275,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 2.550,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 2.550,00

m

3651918

Geen maatregel nodig.

-

-

Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

st Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

st Vervangen verankering.
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude verankering
-Aanbrengen nieuwe verankering
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

€ 2.000,00

st Vervangen verankering.
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude verankering
-Aanbrengen nieuwe verankering
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

€ 2.000,00

st

358559

Nader inspecteren Keerwand.

€ 2.000,00

st

Nader inspecteren Keerwand.

€ 2.000,00

€ 1.150,00

m

345559

Scheur in beton repareren met
epoxy mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Herstellen constructie
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal

€

m2 Scheur(en) repareren met PCC
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Herstellen constructie
-Aanbrengen PCC mortel
-Materiaal

€ 2.825,00

m2

345581

Geen maatregel nodig.

€ 2.000,00

st

345586

Beton afbrokkelen repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€

650,00

351559

Repareren scheur.
-Reinigen scheur
-Afgieten met bitumen
-Afstrooien met split
Geen maatregel nodig.

€

450,00

351586

Beton afbrokkelen repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€

358560

Geen maatregel nodig.

3582460

€

850,00

500,00

-

-

650,00

-

-

€

250,00

575,00

st Vervangen keerwand.
- Verwijderen oude wand
- Stellen bekisting
- Storten beton
Ontkisten en opruimen
m2 Herstellen scheur(en)
-Aan- en afvoer materieel
-Vrij maken constructie
-Reinigen betonoppervlak
-Verwijderen slechte delen
(persluchthamer met compressor)
-Repareren wapening
-Stellen bekisting
-Reparatiemortel aanbrengen
-Ontkisten
-Aanvullen
-Leveren materiaal

350,00

€ 1.150,00

€ 1.695,00

m Vervangen keerwand.
- Verwijderen oude wand
- Stellen bekisting
- Storten beton
Ontkisten en opruimen
m2 Vervangen delen van de constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Verwerken reparatie specie
-Ontkisten
-Aanbrengen overige
constructiedelen
-Afwerken

€ 1.150,00

€ 2.825,00

m Vervangen keerwand.
- Verwijderen oude wand
- Stellen bekisting
- Storten beton
Ontkisten en opruimen
m2 Vervangen delen van de constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (liggers en
dek)
-Afwerken

€ 650,00

m Ophalen verzakking.
-brugdek opvijzelen
-Aanbrengen ondersabeling
-Herstellen/aanhelen verharding

€ 650,00

m Nader inspecteren

€ 2.000,00

m2 Repareren met PCC mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen PCC mortel
-Materiaal

€

850,00

m2 Herstellen afbrokkelen.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrij maken constructie
-Reinigen betonoppervlak
-Verwijderen slechte delen
(persluchthamer met compressor)
-Repareren wapening
-Stellen bekisting
-Reparatiemortel aanbrengen
-Ontkisten
-Aanvullen
-Leveren materiaal

€ 1.575,00

m2 Vervangen delen van de constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (liggers en
dek)
-Afwerken

€ 2.260,00

m2 Vervangen delen van de constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (liggers en
dek)
-Afwerken

€ 2.260,00

m2

m Repareren scheur.
-Reinigen scheur
-Afgieten met bitumen
-Afstrooien met split
- Vervangen gescheurde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€

585,00

€ 775,00

885,00

m

€

190,00

m Repareren scheur.
-Reinigen scheur
-Afgieten met bitumen
-Afstrooien met split
m2 Vervangen gescheurde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€ 885,00

190,00

m Repareren scheur.
-Reinigen scheur
-Afgieten met bitumen
-Afstrooien met split
m2 Vervangen gescheurde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€

€

m Repareren scheur.
-Reinigen scheur
-Afgieten met bitumen
-Afstrooien met split
m2 Vervangen gescheurde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€ 190,00

m2

m2 Repareren met PCC mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen PCC mortel
-Materiaal

€

850,00

m2 Herstellen afbrokkelen.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrij maken constructie
-Reinigen betonoppervlak
-Verwijderen slechte delen
(persluchthamer met compressor)
-Repareren wapening
-Stellen bekisting
-Reparatiemortel aanbrengen
-Ontkisten
-Aanvullen
-Leveren materiaal

€ 1.575,00

m2 Vervangen delen van de constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (liggers en
dek)
-Afwerken

€ 2.260,00

m2 Vervangen delen van de constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (liggers en
dek)
-Afwerken

€ 2.260,00

m2

€

450,00

m Herstellen scheur(en)
-Aan- en afvoer materieel
-Vrij maken constructie
-Reinigen betonoppervlak
-Verwijderen slechte delen
(persluchthamer met compressor)
-Repareren wapening
-Stellen bekisting
-Reparatiemortel aanbrengen
-Ontkisten
-Aanvullen
-Leveren materiaal

€ 725,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 2.260,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 2.260,00

m

-

Ophalen verzakking.
-brugdek opvijzelen
-Aanbrengen ondersabeling
-Herstellen/aanhelen verharding

Scheur(en) repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Herstellen constructie
-Aanbrengen PCC mortel
-Materiaal

€

190,00

st Nader inspecteren

345528

Gaten in beton repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal

€

325,00

m2 Gaten repareren met PCC mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen PCC mortel
-Materiaal

€

575,00

m2 Herstellen gaten
-Aan- en afvoer materieel
-Vrij maken constructie
-Reinigen betonoppervlak
-Verwijderen slechte delen
(persluchthamer met compressor)
-Repareren wapening
-Stellen bekisting
-Reparatiemortel aanbrengen
-Ontkisten
-Aanvullen
-Leveren materiaal

€ 1.695,00

m2 Vervangen delen van de constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Verwerken reparatie specie
-Ontkisten
-Aanbrengen overige
constructiedelen
-Afwerken

€ 2.825,00

m2 Vervangen delen van de constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (liggers en
dek)
-Afwerken

€ 2.825,00

m2

3582459
358528

Nader inspecteren Keerwand.
Repareren gaten in keerwand met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€ 2.000,00
€ 325,00

st Nader inspecteren Keerwand.
m2 Repareren gaten in keerwand met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€ 2.000,00
€ 450,00

st Nader inspecteren Keerwand.
m2 Repareren gaten in keerwand met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€ 2.000,00
€ 1.695,00

st Nader inspecteren Keerwand.
m2 Vervangen delen van de constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Verwerken reparatie specie
-Ontkisten
-Aanbrengen overige
constructiedelen
-Afwerken

€ 2.000,00 st Nader inspecteren Keerwand.
€ 2.825,00 m2 Vervangen delen van de constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (liggers en
dek)
-Afwerken

€ 2.000,00
€ 2.825,00

st
m2

35854

Beton afbrokkelen repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€

m Beton afbrokkelen repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€

450,00

m Beton afbrokkelen repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€ 785,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 2.260,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 2.260,00

m

-

€

50,00

m Controleren of keerwand nog aan
functie voldoet en beoordelen
restlevensduur.

€

m Repareren metselwerk.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Verwijderen oude voegen
-Aanbrengen nieuwe voegen
-Leveren materiaal
m Vervangen balk.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude balk
-Aanbrengen nieuwe balk
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
m Aanbrengen nieuwe regel.
-Verwijderen bestaande regel
-Aanbrengen nieuwe regel
-Schilderen nieuwe regel in 3 lagen
-Afvoeren vrijkomende delen

€

€ 175,00

m2

€ 1.275,00

m

€

265,00

m2 Repareren metselwerk.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Verwijderen oude voegen
-Aanbrengen nieuwe voegen
-Leveren materiaal
m Vervangen balk.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude balk
-Aanbrengen nieuwe balk
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
m Aanbrengen nieuwe regel.
-Verwijderen bestaande regel
-Aanbrengen nieuwe regel
-Schilderen nieuwe regel in 3 lagen
-Afvoeren vrijkomende delen

€ 265,00

m

m Aanbrengen nieuwe beschermlaag
regel.
-Verwijderen bestaande laag
-Repareren beschadingen
-Schuren ruwe delen
-Schilderen leuning in 3 lagen

€

100,00

m Aanbrengen nieuwe beschermlaag
regel.
-Verwijderen bestaande laag
-Repareren beschadingen
-Schuren ruwe delen
-Schilderen leuning in 3 lagen

€ 100,00

m

3582423

Geen maatregel nodig.

3331955

Corrosie verwijderen en herstellen
oppervlaktebescherming.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken (staalborstel)
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

546618

Geen maatregel nodig.

546653

350,00

-

€ 145,00

Controleren of keerwand nog aan
functie voldoet en beoordelen
restlevensduur.

50,00

175,00

m Corrosie verwijderen en herstellen
profiel.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken (slijptol)
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 475,00

m Corrosie verwijderen en herstellen
profiel.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken (stralen)
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 575,00

-

-

Schilderen regel.
-Corrosievrij
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 150,00

m Vervangen gecorrodeerde delen
regel.
-Wegslijpen gecorrodeerde delen
-Repareren gecorrodeerde delen
-Schilderen nieuwe delen in 3 lagen
-Afvoeren oude delen

€ 250,00

Geen maatregel nodig.

-

-

Schilderen regel.
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

65,00

m Herstellen oppervlakteschade regel.
-Verwijderen bestaande
beschermlaag
-Repareren beschadigde delen
-Schuren ruwe delen
-Schilderen delen in 3 lagen

€

546655

Geen maatregel nodig.

-

-

Schilderen regel.
-Corrosievrij
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

50,00

m Vervangen gecorrodeerde delen
regel.
-Wegslijpen gecorrodeerde delen
-Repareren gecorrodeerde delen
-Schilderen nieuwe delen in 3 lagen
-Afvoeren oude delen

€ 150,00

m Vervangen gecorrodeerde delen
regel.
-Wegslijpen gecorrodeerde delen
-Repareren gecorrodeerde delen
-Schilderen nieuwe delen in 3 lagen
-Afvoeren oude delen

€

200,00

m Aanbrengen nieuwe regel.
-Verwijderen bestaande regel
-Aanbrengen nieuwe regel
-Schilderen nieuwe regel in 3 lagen
-Afvoeren vrijkomende delen

€ 200,00

m

552655

Geen maatregel nodig.

-

-

Schilderen.
-Corrosievrij
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 125,00

st Vervangen gecorrodeerde delen.
-Wegslijpen gecorrodeerde delen
-Repareren gecorrodeerde delen
-Schilderen nieuwe delen in 3 lagen
-Afvoeren oude delen

€ 150,00

st Aanbrengen nieuwe staander.
-Verwijderen bestaande staander
-Aanbrengen nieuwe staander
-Schilderen nieuwe staander in 3
lagen
-Afvoeren vrijkomende delen

€

200,00

st Aanbrengen nieuwe staander.
-Verwijderen bestaande staander
-Aanbrengen nieuwe staander
-Schilderen nieuwe staander in 3
lagen
-Afvoeren vrijkomende delen

€ 200,00

st

534655

Geen maatregel nodig.

-

-

Schilderen.
-Corrosievrij
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

225,00

m Vervangen gecorrodeerde delen.
-Wegslijpen gecorrodeerde delen
-Repareren gecorrodeerde delen
-Schilderen nieuwe delen in 3 lagen
-Afvoeren oude delen

€ 350,00

m Aanbrengen nieuwe leuning.
-Verwijderen bestaande leuning
-Aanbrengen nieuwe leuning
-Schilderen nieuwe leuning in 3
lagen
-Afvoeren vrijkomende delen

€

675,00

m Aanbrengen nieuwe leuning.
-Verwijderen bestaande leuning
-Aanbrengen nieuwe leuning
-Schilderen nieuwe leuning in 3
lagen
-Afvoeren vrijkomende delen

€ 675,00

m

5521920

Verwijderen en/of herstellen
onderdelen leuning.
-Verwijderen gedeformeerde delen
-Aanbrengen niewe delen
-Leveren delen

€ 350,00

m Verwijderen en/of herstellen
onderdelen leuning.
-Verwijderen gedeformeerde delen
-Aanbrengen niewe delen
-Leveren delen

€ 350,00

m Verwijderen en/of herstellen
onderdelen leuning.
-Verwijderen gedeformeerde delen
-Aanbrengen niewe delen
-Leveren delen

€ 350,00

m Aanbrengen nieuwe leuning.
-Verwijderen bestaande leuning
-Aanbrengen nieuwe leuning
-Schilderen nieuwe leuning in 3
lagen
-Afvoeren vrijkomende delen

€

675,00

m Aanbrengen nieuwe leuning.
-Verwijderen bestaande leuning
-Aanbrengen nieuwe leuning
-Schilderen nieuwe leuning in 3
lagen
-Afvoeren vrijkomende delen

€ 675,00

m

5461920

Verwijderen en/of herstellen
onderdelen leuning.
-Verwijderen gedeformeerde delen
-Aanbrengen niewe delen
-Leveren delen

€ 350,00

m Verwijderen en/of herstellen
onderdelen leuning.
-Verwijderen gedeformeerde delen
-Aanbrengen niewe delen
-Leveren delen

€ 350,00

m Verwijderen en/of herstellen
onderdelen leuning.
-Verwijderen gedeformeerde delen
-Aanbrengen niewe delen
-Leveren delen

€ 350,00

m Aanbrengen nieuwe leuning.
-Verwijderen bestaande leuning
-Aanbrengen nieuwe leuning
-Schilderen nieuwe leuning in 3
lagen
-Afvoeren vrijkomende delen

€

675,00

m Aanbrengen nieuwe leuning.
-Verwijderen bestaande leuning
-Aanbrengen nieuwe leuning
-Schilderen nieuwe leuning in 3
lagen
-Afvoeren vrijkomende delen

€ 675,00

m

5341955

Geen maatregel nodig.

-

-

Schilderen.
-Corrosievrij
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 350,00

m Vervangen gecorrodeerde delen.
-Wegslijpen gecorrodeerde delen
-Repareren gecorrodeerde delen
-Schilderen nieuwe delen in 3 lagen
-Afvoeren oude delen

€ 550,00

m Aanbrengen nieuwe leuning.
-Verwijderen bestaande leuning
-Aanbrengen nieuwe leuning
-Schilderen nieuwe leuning in 3
lagen
-Afvoeren vrijkomende delen

€

675,00

m Aanbrengen nieuwe leuning.
-Verwijderen bestaande leuning
-Aanbrengen nieuwe leuning
-Schilderen nieuwe leuning in 3
lagen
-Afvoeren vrijkomende delen

€ 675,00

m

12561955 Geen maatregel nodig.

-

-

Schilderen.
-Corrosievrij
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

m Vervangen gecorrodeerde delen.
-Wegslijpen gecorrodeerde delen
-Repareren gecorrodeerde delen
-Schilderen nieuwe delen in 3 lagen
-Afvoeren oude delen

€ 350,00

m Aanbrengen nieuwe trap.
-Verwijderen bestaande trap
-Aanbrengen nieuwe trap
-Schilderen nieuwe trap in 3 lagen
-Afvoeren vrijkomende delen

€

500,00

m Aanbrengen nieuwe trap.
-Verwijderen bestaande trap
-Aanbrengen nieuwe trap
-Schilderen nieuwe trap in 3 lagen
-Afvoeren vrijkomende delen

€ 500,00

m

225,00

75,00

€ 1.275,00

8631955

Geen maatregel nodig.

-

-

Schilderen.
-Corrosievrij
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

225,00

m Vervangen gecorrodeerde delen.
-Wegslijpen gecorrodeerde delen
-Repareren gecorrodeerde delen
-Schilderen nieuwe delen in 3 lagen
-Afvoeren oude delen

€ 350,00

m Aanbrengen nieuwe onderdeel.
-Verwijderen bestaande onderdeel
-Aanbrengen nieuwe onderdeel
-Schilderen nieuwe onderdeel in 3
lagen
-Afvoeren vrijkomende delen

€

500,00

m Aanbrengen nieuwe onderdeel.
-Verwijderen bestaande onderdeel
-Aanbrengen nieuwe onderdeel
-Schilderen nieuwe onderdeel in 3
lagen
-Afvoeren vrijkomende delen

€ 500,00

m

3601955

Geen maatregel nodig.

-

-

Schilderen.
-Corrosievrij
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

225,00

m Vervangen gecorrodeerde delen.
-Wegslijpen gecorrodeerde delen
-Repareren gecorrodeerde delen
-Schilderen nieuwe delen in 3 lagen
-Afvoeren oude delen

€ 350,00

m Aanbrengen nieuwe Windverband.
-Verwijderen bestaande
Windverband
-Aanbrengen nieuwe Windverband
-Schilderen nieuwe Windverband in
3 lagen
-Afvoeren vrijkomende delen

€

500,00

m Aanbrengen nieuwe Windverband.
-Verwijderen bestaande
Windverband
-Aanbrengen nieuwe Windverband
-Schilderen nieuwe Windverband in
3 lagen
-Afvoeren vrijkomende delen

€ 500,00

m

8741955

Geen maatregel nodig.

-

-

Schilderen.
-Corrosievrij
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

225,00

m Vervangen gecorrodeerde delen.
-Wegslijpen gecorrodeerde delen
-Repareren gecorrodeerde delen
-Schilderen nieuwe delen in 3 lagen
-Afvoeren oude delen

€ 350,00

m Aanbrengen nieuwe geleiderail.
-Verwijderen bestaande geleiderail
-Aanbrengen nieuwe geleiderail
-Schilderen nieuwe geleiderail in 3
lagen
-Afvoeren vrijkomende delen

€

500,00

m Aanbrengen nieuwe geleiderail.
-Verwijderen bestaande geleiderail
-Aanbrengen nieuwe geleiderail
-Schilderen nieuwe geleiderail in 3
lagen
-Afvoeren vrijkomende delen

€ 500,00

m

2431053

Bijwerken schilderwerk paal.
-Verwijderen bestaande coating
-Vetvrij maken
-Aanbrengen coating

st

Bijwerken schilderwerk paal.
-Verwijderen bestaande coating
-Vetvrij maken
-Aanbrengen coating

€

200,00

st

€ 200,00

st

Bijwerken schilderwerk paal.
-Verwijderen bestaande coating
-Vetvrij maken
-Aanbrengen coating

€

200,00

st Bijwerken schilderwerk paal.
-Verwijderen bestaande coating
-Vetvrij maken
-Aanbrengen coating

€ 200,00

st

1581034

Geen maatregel nodig.

-

-

Controleren of wand nog aan functie
voldoet en beoordelen
restlevensduur.

€

50,00

m Vervangen delen van wand.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrijgraven wand
-Trekken rotte planken
-Aanbrengen nieuw damplanken
-Aanhelen gordingen etc.
-Aanvullen

€

m Vervangen wand.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrijgraven wand
-Trekken bestaande wand
-Aanbrengen nieuw damplanken en
gordingen
-Aanvullen
Afvoeren vrijkomende materialen

€

775,00

m Vervangen wand.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrijgraven wand
-Trekken bestaande wand
-Aanbrengen nieuw damplanken en
gordingen
-Aanvullen
Afvoeren vrijkomende materialen

€ 775,00

m

5521948

Aanbrengen ontbrekende
onderdelen.
-Vervijderen restanten oude
onderdelen
-Leveren nieuwe onderdelen
-Aanbrenegn nieuwe onderdelen
-Afvoeren vrijkomende onderdelen

75,00

st Aanbrengen ontbrekende delen.
-Corrosievrij maken (staalborstel)
-Aanrengen nieuwe delen

€ 100,00

st Aanbrengen ontbrekende delen.
-Corrosievrij maken (staalborstel)
-Aanrengen nieuwe delen

€ 125,00

st Aanbrengen ontbrekende delen.
-Corrosievrij maken (staalborstel)
-Aanrengen nieuwe delen

€

150,00

st Aanbrengen ontbrekende delen.
-Corrosievrij maken (staalborstel)
-Aanrengen nieuwe delen

€ 150,00

st

3851918

Geen maatregel nodig.

-

-

€ 220,00

m Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 150,00

m Vervangen (delen) constructie.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude constructie
-Aanbrengen nieuwe constructie
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

€

300,00

m Vervangen (delen) constructie.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude constructie
-Aanbrengen nieuwe constructie
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

€ 300,00

m

8151310
5461043

Herstellen bevestiging.
Vervangen losse delen.
-Verwijderen losse delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen
Geen maatregel nodig.

€ 75,00
€ 150,00

m Herstellen bevestiging.
m Vervangen losse delen.
-Verwijderen losse delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen
m Vervangen keerwandplanken.
-Verwijderen oude keerwand
-Aanbrengen nieuw keerwand
m Verwijderen en/of herstellen
onderdelen Regel.
-Verwijderen delen met gaten
-Aanbrengen niewe delen
-Leveren delen
m Controleren of Boog nog aan functie
voldoet en beoordelen
restlevensduur.

€ 75,00
€ 150,00

m Herstellen bevestiging.
m Vervangen losse delen.
-Verwijderen losse delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen
m Vervangen keerwandplanken.
-Verwijderen oude keerwand
-Aanbrengen nieuw keerwand
m Verwijderen en/of herstellen
onderdelen Regel.
-Verwijderen delen met gaten
-Aanbrengen niewe delen
-Leveren delen
m Repareren metselwerk.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Verwijderen oude voegen
-Aanbrengen nieuwe voegen
-Leveren materiaal
m vervangen keermuur.
-Oude keermuur verwijderen en
afvoeren
-bekisting nieuwe keermuur
aanbrengen/ weghalen
-wapening nieuwe keermuur
aanbrengen
-betonstorten voor nieuwe
keermuur
-afwerken keermuur
-materialen leveren

€
€

75,00
200,00

m Herstellen bevestiging.
m Vervangen losse delen.
-Verwijderen losse delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen
525,00 m Vervangen keerwandplanken.
-Verwijderen oude keerwand
-Aanbrengen nieuw keerwand
350,00 m Verwijderen en/of herstellen
onderdelen Regel.
-Verwijderen delen met gaten
-Aanbrengen niewe delen
-Leveren delen
175,00 m2 Repareren metselwerk.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Verwijderen oude voegen
-Aanbrengen nieuwe voegen
-Leveren materiaal
2.000,00 m vervangen keermuur.
-Oude keermuur verwijderen en
afvoeren
-bekisting nieuwe keermuur
aanbrengen/ weghalen
-wapening nieuwe keermuur
aanbrengen
-betonstorten voor nieuwe
keermuur
-afwerken keermuur
-materialen leveren

€ 75,00
€ 200,00

m
m

€ 525,00

m

€

350,00

m

€ 175,00

m2

€ 2.000,00

m

€ 1.575,00

m

€ 550,00

m

6291015

5461928

Verwijderen en/of herstellen
onderdelen Regel.
-Verwijderen delen met gaten
-Aanbrengen niewe delen
-Leveren delen
31082423 Geen maatregel nodig.

129520

Herstellen gedeformeerde delen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-herstellen gedeformeerde delen
-Afwerken constructie

€

€

€ 75,00
€ 150,00

-

€

Geen maatregel nodig.

8361353

Herstellen oppervlak.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen beschadigde delen
-Aanbrengen reparatiedelen
-Afwerken gerepareerde plekken

350,00

-

€ 750,00

21091034 Locale reparatie.
€
-Verwijder dekdeel
-Verwijderen rot deel
-Aanbrengen inlay van hout of epoxy
-Aanbrengen dekdeel

6291053

200,00

365,00

-

€ 125,00

Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

m Herstellen bevestiging.
m Vervangen losse delen.
-Verwijderen losse delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen
- Vervangen keerwandplanken.
-Verwijderen oude keerwand
-Aanbrengen nieuw keerwand
m Verwijderen en/of herstellen
onderdelen Regel.
-Verwijderen delen met gaten
-Aanbrengen niewe delen
-Leveren delen
- Controleren of boog nog aan functie
voldoet en beoordelen
restlevensduur.

€

525,00

€

350,00

€

50,00

Bijwerken schilderwerk paal.
-Verwijderen bestaande coating
-Vetvrij maken
-Aanbrengen coating

€

550,00

525,00

€ 350,00

€

50,00

m Herstellen gedeformeerde delen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-herstellen gedeformeerde delen
-Afwerken constructie

€ 850,00

m vervangen keermuur.
-Oude keermuur verwijderen en
afvoeren
-bekisting nieuwe keermuur
aanbrengen/ weghalen
-wapening nieuwe keermuur
aanbrengen
-betonstorten voor nieuwe
keermuur
-afwerken keermuur
-materialen leveren

€ 2.000,00

m Vervangen balk.
-Verwijderen dek en leuning
-Verwijderen oude balk
-Aanbrengen nieuwe balk
-Aanbrengen dekdelen
-Aanbrengen leuning
-Leveren materiaal
- Controleren of keerwand nog aan
functie voldoet en beoordelen
restlevensduur.

€ 1.575,00

m Vervangen balk.
-Verwijderen dek en leuning
-Verwijderen oude balk
-Aanbrengen nieuwe balk
-Aanbrengen dekdelen
-Aanbrengen leuning
-Leveren materiaal
m Herstellen oppervlak.
-Verwijderen slechte delen
-Aanbrengen reparatie delen of
mortel
-Afwerken reparatie delen
-Afvoeren vrijkomende delen

€ 1.575,00

m2 Herstellen oppervlak.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen beschadigde delen
-Aanbrengen reparatiedelen
-Afwerken gerepareerde plekken

€ 165,00

m2 Herstellen oppervlak.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen beschadigd oppervlak
-Aanbrengen volledig nieuw
oppervlak
-Afwerken oppervlak

€ 215,00

€

50,00

€

75,00

€

€

€

€ 1.575,00

m Vervangen balk.
-Verwijderen dek en leuning
-Verwijderen oude balk
-Aanbrengen nieuwe balk
-Aanbrengen dekdelen
-Aanbrengen leuning
-Leveren materiaal
m Vervangen keerwand.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrijmaken keerwand
-Verwijderen oude kerwand
-Aanbrengen nieuwe keerwand
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

550,00

m2 Herstellen oppervlak.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen beschadigd oppervlak
-Aanbrengen volledig nieuw
oppervlak
-Afwerken oppervlak

€

235,00

m2 Herstellen oppervlak.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen beschadigd oppervlak
-Aanbrengen volledig nieuw
oppervlak
-Afwerken oppervlak

€ 235,00

m2

m Vervangen (delen).
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude voegovergang
-Aanbrengen nieuwe voegovergang
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

€

200,00

m Vervangen (delen).
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude voegovergang
-Aanbrengen nieuwe voegovergang
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

€ 200,00

m

19891921 Geen maatregel nodig.

-

-

Deformatie verwijderen en
herstellen.
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

50,00

m Deformatie verwijderen en
herstellen.
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

4431060

Geen maatregel nodig.

-

-

Polymerisch repareren scheuren
delen.
-Schoonmaken beschadigde delen
-Reapareren beschadigde delen
-Schuren en afwerken reapartie
oppervlak
-Conserveren nieuwe delen

€ 150,00

m Vervangen beschadigde delen.
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen
-Conserveren nieuwe delen

€ 400,00

m Vervangen beschadigde delen.
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen
-Conserveren nieuwe delen

€

400,00

m Vervangen beschadigde delen.
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen
-Conserveren nieuwe delen

€ 400,00

m

2541053

Geen maatregel nodig.

-

-

Schilderen.
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

m Herstellen oppervlakteschade.
-Verwijderen bestaande
beschermlaag
-Repareren beschadigde delen
-Schuren ruwe delen
-Schilderen delen in 3 lagen

€

m Herstellen oppervlakteschade.
-Verwijderen bestaande
beschermlaag
-Repareren beschadigde delen
-Schuren ruwe delen
-Schilderen delen in 3 lagen

€

100,00

m Aanbrengen nieuwe beschermlaag.
-Verwijderen bestaande laag
-Repareren beschadingen
-Schuren ruwe delen
-Schilderen leuning in 3 lagen

€ 100,00

m

65,00

50,00

m Vervangen balk.
-Verwijderen dek en leuning
-Verwijderen oude balk
-Aanbrengen nieuwe balk
-Aanbrengen dekdelen
-Aanbrengen leuning
-Leveren materiaal
m Vervangen keerwand.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrijmaken keerwand
-Verwijderen oude kerwand
-Aanbrengen nieuwe keerwand
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

75,00

8361953

Geen maatregel nodig.

-

8781953

Geen maatregel nodig.

-

6291953

Herstellen oppervlaktebescherming.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken (staalborstel)
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 125,00

3291953

Herstellen oppervlaktebescherming.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken (staalborstel)
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 125,00

4431953

Geen maatregel nodig.

-

4441953

Geen maatregel nodig.

-

3751053

Bijwerken schilderwerk hameistijl.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Afwerken met coating

€ 100,00

937653

Herstellen oppervlaktebescherming.
-Corrosievrij maken (staalborstel)
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

45,00

m Herstellen oppervlaktebescherming.
-Corrosievrij maken (slijptol)
-Herstellen kleine delen van de
constructie
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

95,00

879553

Herstellen oppervlakteschade.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
Geen maatregel nodig.

€

50,00

m2 Herstellen oppervlakteschade .
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
- Schilderen staander.
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

65,00

€

65,00

Schilderen.
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen
Controleren of puntdeur nog aan
functie voldoet en beoordelen
restlevensduur.

€

65,00

€

Schilderen.
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

552653

-

-

Schilderen.
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen
- Schilderen.
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen
m2 Herstellen oppervlaktebescherming.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken (slijptol)
-Herstellen kleine delen van de
constructie
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

m2 Herstellen oppervlaktebescherming.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken (slijptol)
-Herstellen kleine delen van de
constructie
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

-

Herstellen oppervlakteschade.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructie
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen
- Schilderen.
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen
m Bijwerken schilderwerk hameistijl.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Afwerken met coating

€

65,00

m Herstellen oppervlakteschade.
-Verwijderen gecorrodeerde delen
-Repareren beschadigde delen
-Schilderen delen in 3 lagen

€

75,00

m Aanbrengen nieuwe beschermlaag
-Verwijderen bestaande laag
-Repareren beschadingen
-Schilderen leuning in 3 lagen

€

100,00

m Aanbrengen nieuwe beschermlaag
-Verwijderen bestaande laag
-Repareren beschadingen
-Schilderen leuning in 3 lagen

€ 100,00

m

€

65,00

m Herstellen oppervlakteschade.
-Verwijderen gecorrodeerde delen
-Repareren beschadigde delen
-Schilderen delen in 3 lagen

€

75,00

m Aanbrengen nieuwe beschermlaag
-Verwijderen bestaande laag
-Repareren beschadingen
-Schilderen leuning in 3 lagen

€

100,00

m Aanbrengen nieuwe beschermlaag
-Verwijderen bestaande laag
-Repareren beschadingen
-Schilderen leuning in 3 lagen

€ 100,00

m

€ 165,00

m2 Herstellen oppervlaktebescherming.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken (stralen)
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 215,00

m2 Vervangen (delen) keerwand.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oud keerwand
-Aanbrengen nieuwe keerwand
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

275,00

m2 Vervangen (delen) keerwand.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oud keerwand
-Aanbrengen nieuwe keerwand
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€ 275,00

m2

€ 165,00

m2 Herstellen oppervlaktebescherming.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken (stralen)
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 215,00

m2 Vervangen (delen) keerwand.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oud keerwand
-Aanbrengen nieuwe keerwand
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

275,00

m2 Vervangen (delen) keerwand.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oud keerwand
-Aanbrengen nieuwe keerwand
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€ 275,00

m2

€

85,00

st Herstellen oppervlakteschade.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructie
-Verwijderen gecorrodeerde delen
-Repareren beschadigde delen
-Schilderen delen in 3 lagen

€

125,00

st Aanbrengen nieuwe beschermlaag
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen bestaande laag
-Repareren beschadingen
-Schilderen leuning in 3 lagen

€

185,00

st Aanbrengen nieuwe beschermlaag
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen bestaande laag
-Repareren beschadingen
-Schilderen leuning in 3 lagen

€ 185,00

st

€

65,00

m Herstellen oppervlakteschade.
-Verwijderen gecorrodeerde delen
-Repareren beschadigde delen
-Schilderen delen in 3 lagen

€

75,00

m Aanbrengen nieuwe beschermlaag
-Verwijderen bestaande laag
-Repareren beschadingen
-Schilderen leuning in 3 lagen

€

100,00

m Aanbrengen nieuwe beschermlaag
-Verwijderen bestaande laag
-Repareren beschadingen
-Schilderen leuning in 3 lagen

€ 100,00

m

m Bijwerken schilderwerk
contagewicht.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen epoxymortel
-Afwerken met coating
m Herstellen oppervlaktebescherming.
-Corrosievrij maken (stralen)
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 135,00

m Bijwerken schilderwerk
contagewicht.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen epoxymortel
-Afwerken met coating
m Vervangen (delen) mast.
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oud mast
-Aanbrengen nieuwe mast
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

150,00

€ 150,00

m

€

475,00

m Bijwerken schilderwerk
contagewicht.
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen epoxymortel
-Afwerken met coating
m Vervangen (delen) mast.
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oud mast
-Aanbrengen nieuwe mast
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€ 475,00

m

m2 Herstellen oppervlakteschade .
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
m Aanbrengen nieuwe beschermlaag
staander.
-Verwijderen bestaande laag
-Repareren beschadingen
-Schuren ruwe delen
-Schilderen leuning in 3 lagen

€

105,00

€ 105,00

m2

€

100,00

m2 Herstellen oppervlakteschade .
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
m Aanbrengen nieuwe beschermlaag
staander.
-Verwijderen bestaande laag
-Repareren beschadingen
-Schuren ruwe delen
-Schilderen leuning in 3 lagen

€ 100,00

m

€ 115,00

€

250,00

m2 Herstellen oppervlakteschade .
-Verwijderen losse delen
-Schoonmaken oppervlak
-Aanbrengen reparatiemortel
-Afwerken met coating
m Herstellen oppervlakteschade
staander.
-Verwijderen bestaande
beschermlaag
-Repareren beschadigde delen
-Schuren ruwe delen
-Schilderen delen in 3 lagen
m Herstellen oppervlakteschade.
-Verwijderen gecorrodeerde delen
-Repareren beschadigde delen
-Schilderen delen in 3 lagen

€

65,00

€

75,00

€

75,00

m Aanbrengen nieuwe beschermlaag
-Verwijderen bestaande laag
-Repareren beschadingen
-Schilderen leuning in 3 lagen

€

100,00

m Aanbrengen nieuwe beschermlaag
-Verwijderen bestaande laag
-Repareren beschadingen
-Schilderen leuning in 3 lagen

€ 100,00

m

50,00

m Herstellen oppervlak.
-Verwijderen slechte delen
-Aanbrengen reparatie delen of
mortel
-Afwerken reparatie delen
-Afvoeren vrijkomende delen

€

75,00

m Vervangen puntdeur.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrijmaken puntdeur
-Verwijderen oude puntdeur
-Aanbrengen nieuwe puntdeur
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

550,00

m Vervangen puntdeur.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrijmaken puntdeur
-Verwijderen oude puntdeur
-Aanbrengen nieuwe puntdeur
-Afvoeren vrijkomende materialen

€ 550,00

m

€

65,00

€

75,00

100,00

m Aanbrengen nieuwe beschermlaag.
-Verwijderen bestaande laag
-Repareren beschadingen
-Schuren ruwe delen
-Schilderen leuning in 3 lagen

€ 100,00

m

€

175,00

m Herstellen oppervlakteschade.
-Verwijderen bestaande
beschermlaag
-Repareren beschadigde delen
-Schuren ruwe delen
-Schilderen delen in 3 lagen
m Bijwerken schilderwerk balk.
-Verwijderen bestaande coating
-Vetvrij maken
-Aanbrengen coating

€

m Bijwerken schilderwerk balk.
-Verwijderen bestaande coating
-Vetvrij maken
-Aanbrengen coating

m Herstellen oppervlakteschade.
-Verwijderen bestaande
beschermlaag
-Repareren beschadigde delen
-Schuren ruwe delen
-Schilderen delen in 3 lagen
m Bijwerken schilderwerk balk.
-Verwijderen bestaande coating
-Vetvrij maken
-Aanbrengen coating

€

200,00

m Bijwerken schilderwerk balk.
-Verwijderen bestaande coating
-Vetvrij maken
-Aanbrengen coating

€ 200,00

m

-

Vervangen afgebrokkelde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€

190,00

m2 Vervangen afgebrokkelde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€

190,00

m2 Vervangen afgebrokkelde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€ 190,00

m2

20721953 Geen maatregel nodig.

-

-

20901053 Geen maatregel nodig.

-

-

4431053

Geen maatregel nodig.

-

-

2109553

Bijwerken schilderwerk balk.
-Verwijderen bestaande coating
-Vetvrij maken
-Aanbrengen coating

3108244

Geen maatregel nodig.

210954

Beton afbrokkelen repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€

350,00

st

Beton afbrokkelen repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€

450,00

st

Beton afbrokkelen repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€ 785,00

st

Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 2.250,00

st Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 2.250,00

st

110954

Beton afbrokkelen repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€

350,00

st

Beton afbrokkelen repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€

450,00

st

Beton afbrokkelen repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€ 785,00

st

Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 2.250,00

st Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 2.250,00

st

€

120,00

-

m2 Vervangen afgebrokkelde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€ 175,00

€ 190,00

111054

629132
12561910
8631310
8771910
271011

Beton afbrokkelen repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€

Mogelijke nadere inspectie
Herstellen bevestiging.
Herstellen bevestiging.
Herstellen bevestiging.
Geen maatregel nodig.

450,00

m Beton afbrokkelen repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€ 785,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 1.150,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 1.150,00

m

st
st
m
m
m

€ 1.500,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 150,00

st
st
m
m
m

€ 1.500,00
€
75,00
€
75,00
€
75,00
€ 150,00

st
st
m
m
m

€ 1.500,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 150,00

st
st
m
m
m

m Beton afbrokkelen repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€

€ 1.500,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 75,00
-

st
st
m
m
-

Mogelijke nadere inspectie
Herstellen bevestiging.
Herstellen bevestiging.
Herstellen bevestiging.
Vastzetten losse/ontbrekende delen.
-Leveren materiaal
-Vastzetten delen of aanbrenegn
nieuwe delen
-Afwerekn repartaie

€ 1.500,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 150,00

-

-

Vastzetten losse/ontbrekende delen. €
-Leveren materiaal
-Vastzetten delen of aanbrenegn
nieuwe delen
-Afwerekn repartaie

150,00

m Vastzetten losse/ontbrekende delen. €
-Leveren materiaal
-Vastzetten delen of aanbrenegn
nieuwe delen
-Afwerekn repartaie
m Vervangen balk.
-Verwijderen constructie delen zoals
dek en leuning
-Verwijderen oude balk
-Aanbrengen nieuwe balk
-Aanbrengen dekdelen
-Aanbrengen leuning
-Leveren materiaal
m Herstellen breuk.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrij maken constructie
-Reinigen betonoppervlak
-Verwijderen slechte delen
(persluchthamer met compressor)
-Repareren wapening
-Stellen bekisting
-Reparatiemortel aanbrengen
-Ontkisten
-Aanvullen
-Leveren materiaal

21091011 Geen maatregel nodig.

350,00

Mogelijke nadere inspectie
Herstellen bevestiging.
Herstellen bevestiging.
Herstellen bevestiging.
Vastzetten losse/ontbrekende delen.
-Leveren materiaal
-Vastzetten delen of aanbrenegn
nieuwe delen
-Afwerekn repartaie

150,00

3261015

Locale reparatie.
€
-Verwijderen constructie delen zoals
dek en leuning
-Verwijderen rot deel
-Aanbrengen inlay van hout of epoxy
-Aanbrengen dekdeel

365,00

m Locale reparatie.
€
-Verwijderen constructie delen zoals
dek en leuning
-Verwijderen rot deel
-Aanbrengen inlay van hout of epoxy
-Aanbrengen dekdeel

365,00

1911515

Beton breuk repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal

€

300,00

m Repareren breuk met PCC mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen PCC mortel
-Materiaal

€

425,00

€

50,00

m Vervangen afwerkingsdelen.
-Verwijderen afwerkingsdeel
-Aanbrengen nieuw afwerkingsdeel

€

50,00

m Vervangen afwerkingsdelen.
-Verwijderen afwerkingsdeel
-Aanbrengen nieuw afwerkingsdeel

€

Geen maatregel nodig.

-

-

€

175,00

19891918 Geen maatregel nodig.

-

-

Vervangen gording.
-Verwijderen oude gording
-herstellen stalen UPN profiel
-Aanbrengen nieuwe gording
Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

220,00

m Vervangen gording.
-Verwijderen oude gording
-herstellen stalen UPN profiel
-Aanbrengen nieuwe gording
m2 Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

m Corrosie verwijderen en herstellen
profiel.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken (slijptol)
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

475,00

m Corrosie verwijderen en herstellen
profiel.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken (stralen)
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 575,00

191051015 Vervangen afwerkingsdelen.
-Verwijderen afwerkingsdeel
-Aanbrengen nieuw afwerkingsdeel
6241015

21091918 Corrosie verwijderen en herstellen
oppervlaktebescherming.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken (staalborstel)
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

8741918

€

145,00

€ 1.575,00

Mogelijke nadere inspectie
Herstellen bevestiging.
Herstellen bevestiging.
Herstellen bevestiging.
Vastzetten losse/ontbrekende delen.
-Leveren materiaal
-Vastzetten delen of aanbrenegn
nieuwe delen
-Afwerekn repartaie

m Vastzetten losse/ontbrekende delen. €
-Leveren materiaal
-Vastzetten delen of aanbrenegn
nieuwe delen
-Afwerekn repartaie

150,00

Mogelijke nadere inspectie
Herstellen bevestiging.
Herstellen bevestiging.
Herstellen bevestiging.
Vastzetten losse/ontbrekende delen.
-Leveren materiaal
-Vastzetten delen of aanbrenegn
nieuwe delen
-Afwerekn repartaie

m Vastzetten losse/ontbrekende delen. €
-Leveren materiaal
-Vastzetten delen of aanbrenegn
nieuwe delen
-Afwerekn repartaie

150,00

m

m Vervangen balk.
-Verwijderen constructie delen zoals
dek en leuning
-Verwijderen oude balk
-Aanbrengen nieuwe balk
-Aanbrengen dekdelen
-Aanbrengen leuning
-Leveren materiaal
m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 1.575,00

m

€ 1.575,00

m

m Vervangen balk.
-Verwijderen constructie delen zoals
dek en leuning
-Verwijderen oude balk
-Aanbrengen nieuwe balk
-Aanbrengen dekdelen
-Aanbrengen leuning
-Leveren materiaal
m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 1.575,00

50,00

m Vervangen afwerkingsdelen.
-Verwijderen afwerkingsdeel
-Aanbrengen nieuw afwerkingsdeel

€

50,00

m Vervangen afwerkingsdelen.
-Verwijderen afwerkingsdeel
-Aanbrengen nieuw afwerkingsdeel

€

50,00

m

€

175,00

€

175,00

m

220,00

€

390,00

m Vervangen gording.
-Verwijderen oude gording
-herstellen stalen UPN profiel
-Aanbrengen nieuwe gording
m2 Vervangen (delen) overgangsplaat.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude plaat
-Aanbrengen nieuwe plaat
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

€ 175,00

€

m Vervangen gording.
-Verwijderen oude gording
-herstellen stalen UPN profiel
-Aanbrengen nieuwe gording
m2 Vervangen (delen) overgangsplaat.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude plaat
-Aanbrengen nieuwe plaat
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

€ 390,00

m2

m Vervangen balk.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude balk
-Aanbrengen nieuwe balk
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
m Vervangen (delen) constructie.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude constructie
-Aanbrengen nieuwe constructie
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

€ 1.275,00

m Vervangen balk.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude balk
-Aanbrengen nieuwe balk
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
m Vervangen (delen) constructie.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude constructie
-Aanbrengen nieuwe constructie
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

€ 1.275,00

m

€ 300,00

m

€ 785,00

€ 1.575,00

Geen maatregel nodig.

-

-

Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 220,00

m Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 150,00

18681918 Geen maatregel nodig.

-

-

Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

250,00

st Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

350,00

st Vervangen verankering.
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude verankering
-Aanbrengen nieuwe verankering
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

€ 1.000,00

st Vervangen verankering.
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude verankering
-Aanbrengen nieuwe verankering
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

€ 1.000,00

st

3561918

Geen maatregel nodig.

-

-

Schilderen.
-Corrosievrij
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

225,00

m Vervangen gecorrodeerde delen.
-Wegslijpen gecorrodeerde delen
-Repareren gecorrodeerde delen
-Schilderen nieuwe delen in 3 lagen
-Afvoeren oude delen

€ 350,00

m Aanbrengen nieuwe trap.
-Verwijderen bestaande trap
-Aanbrengen nieuwe trap
-Schilderen nieuwe trap in 3 lagen
-Afvoeren vrijkomende delen

€

500,00

m Aanbrengen nieuwe trap.
-Verwijderen bestaande trap
-Aanbrengen nieuwe trap
-Schilderen nieuwe trap in 3 lagen
-Afvoeren vrijkomende delen

€ 500,00

m

3141918

Geen maatregel nodig.

-

-

Corrosie verwijderen en herstellen.
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

150,00

st Corrosie verwijderen en herstellen.
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

st Vervangen (delen) bordes.
-Verwijderen oude bordes
-Aanbrengen nieuwe bordes
-Leveren materiaal

€

700,00

st Vervangen (delen) bordes.
-Verwijderen oude bordes
-Aanbrengen nieuwe bordes
-Leveren materiaal

€ 700,00

st

3731918

Geen maatregel nodig.

-

-

Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 220,00

m Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 220,00

m Vervangen (delen) constructie.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude constructie
-Aanbrengen nieuwe constructie
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

€

700,00

m Vervangen (delen) constructie.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude constructie
-Aanbrengen nieuwe constructie
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

€ 700,00

m

12561918 Geen maatregel nodig.

-

-

Schilderen.
-Corrosievrij
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

m Vervangen gecorrodeerde delen.
-Wegslijpen gecorrodeerde delen
-Repareren gecorrodeerde delen
-Schilderen nieuwe delen in 3 lagen
-Afvoeren oude delen

€ 350,00

m Aanbrengen nieuwe trap.
-Verwijderen bestaande trap
-Aanbrengen nieuwe trap
-Schilderen nieuwe trap in 3 lagen
-Afvoeren vrijkomende delen

€

500,00

m Aanbrengen nieuwe trap.
-Verwijderen bestaande trap
-Aanbrengen nieuwe trap
-Schilderen nieuwe trap in 3 lagen
-Afvoeren vrijkomende delen

€ 500,00

m

225,00

150,00

€

300,00

231111918 Geen maatregel nodig.

-

-

Corrosie verwijderen en herstellen
profiel.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 200,00

m Corrosie verwijderen en herstellen
profiel.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 200,00

m Vervangen (delen) hangstang.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude hangstang
-Aanbrengen nieuwe hangstang
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
st nader inspecteren fundering
m Aanbrengen nieuwe trap.
-Verwijderen bestaande trap
-Aanbrengen nieuwe trap
-Schilderen nieuwe trap in 3 lagen
-Afvoeren vrijkomende delen

€ 1.500,00

€ 1.500,00

m

€ 1.500,00
€ 675,00

st
m

1115520
3561920

nader inspecteren fundering
Verwijderen en/of herstellen
onderdelen trap.
-Verwijderen gedeformeerde delen
-Aanbrengen niewe delen
-Leveren delen

€ 1.500,00
€ 350,00

- nader inspecteren fundering
m Verwijderen en/of herstellen
onderdelen trap.
-Verwijderen gedeformeerde delen
-Aanbrengen niewe delen
-Leveren delen

€ 1.500,00
€ 350,00

st nader inspecteren fundering
m Verwijderen en/of herstellen
onderdelen trap.
-Verwijderen gedeformeerde delen
-Aanbrengen niewe delen
-Leveren delen

€ 1.500,00
€ 350,00

258520

Herstellen gedeformeerde delen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-herstellen gedeformeerde delen
-Afwerken constructie

€ 750,00

m Herstellen gedeformeerde delen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-herstellen gedeformeerde delen
-Afwerken constructie

€ 850,00

m vervangen keermuur.
-Oude keermuur verwijderen en
afvoeren
-bekisting nieuwe keermuur
aanbrengen/ weghalen
-wapening nieuwe keermuur
aanbrengen
-betonstorten voor nieuwe
keermuur
-afwerken keermuur
-materialen leveren

€ 2.000,00

m vervangen keermuur.
-Oude keermuur verwijderen en
afvoeren
-bekisting nieuwe keermuur
aanbrengen/ weghalen
-wapening nieuwe keermuur
aanbrengen
-betonstorten voor nieuwe
keermuur
-afwerken keermuur
-materialen leveren

€ 2.000,00

m vervangen keermuur.
-Oude keermuur verwijderen en
afvoeren
-bekisting nieuwe keermuur
aanbrengen/ weghalen
-wapening nieuwe keermuur
aanbrengen
-betonstorten voor nieuwe
keermuur
-afwerken keermuur
-materialen leveren

€ 2.000,00

m

358520

Herstellen gedeformeerde delen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-herstellen gedeformeerde delen
-Afwerken constructie

€ 750,00

m Herstellen gedeformeerde delen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-herstellen gedeformeerde delen
-Afwerken constructie

€ 850,00

m vervangen keermuur.
-Oude keermuur verwijderen en
afvoeren
-bekisting nieuwe keermuur
aanbrengen/ weghalen
-wapening nieuwe keermuur
aanbrengen
-betonstorten voor nieuwe
keermuur
-afwerken keermuur
-materialen leveren

€ 2.000,00

m vervangen keermuur.
-Oude keermuur verwijderen en
afvoeren
-bekisting nieuwe keermuur
aanbrengen/ weghalen
-wapening nieuwe keermuur
aanbrengen
-betonstorten voor nieuwe
keermuur
-afwerken keermuur
-materialen leveren

€ 2.000,00

m vervangen keermuur.
-Oude keermuur verwijderen en
afvoeren
-bekisting nieuwe keermuur
aanbrengen/ weghalen
-wapening nieuwe keermuur
aanbrengen
-betonstorten voor nieuwe
keermuur
-afwerken keermuur
-materialen leveren

€ 2.000,00

m

21102421 Vervangen gebroken stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€

m2 Vervangen gebroken stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€

m2 Vervangen gebroken stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€

m2 Vervangen gebroken stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€

210,00

m2 Vervangen gebroken stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€ 210,00

m2

3291921

Herstellen gedeformeerde delen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Verwijderen gedeformeerde delen
-Aanbrengen nieuwe delen
-Afwerken constructie

€ 250,00

m2 Herstellen gedeformeerde delen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Verwijderen gedeformeerde delen
-Aanbrengen nieuwe delen
-Afwerken constructie

€ 165,00

m2 Herstellen gedeformeerde delen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Verwijderen gedeformeerde delen
-Aanbrengen nieuwe delen
-Afwerken constructie

€ 215,00

m2 Vervangen (delen) keerwand.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oud keerwand
-Aanbrengen nieuwe keerwand
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

275,00

m2 Vervangen (delen) keerwand.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oud keerwand
-Aanbrengen nieuwe keerwand
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€ 275,00

m2

651521

Vervangen beschadigde delen.
-Verwijderen en afvoeren
beshadigde delen
-Leveren en aanbrengen reparatie
materiaal
-Afwerken reparatieplekken

€

250,00

m2 Vervangen beschadigde delen
-Verwijderen en afvoeren
beshadigde delen
-Leveren en aanbrengen reparatie
materiaal
-Afwerken reparatieplekken

€

250,00

m2 Herstellen deformatie.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrij maken constructie
-Reinigen betonoppervlak
-Verwijderen slechte delen
(persluchthamer met compressor)
-Repareren wapening
-Stellen bekisting
-Reparatiemortel aanbrengen
-Ontkisten
-Aanvullen
-Leveren materiaal

€ 300,00

m2 Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€

300,00

m2 Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 350,00

m2

21102423 Beschadiging repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Verwijderen beschadigde delen
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€

350,00

m Beschadiging repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Verwijderen beschadigde delen
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€

450,00

m Beschadiging repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Verwijderen beschadigde delen
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€ 785,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 2.260,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 2.260,00

m

€

350,00

m Repareren met PCC mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen PCC mortel
-Materiaal

€

450,00

m Herstellen afbrokkelen.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrij maken constructie
-Reinigen betonoppervlak
-Verwijderen slechte delen
(persluchthamer met compressor)
-Repareren wapening
-Stellen bekisting
-Reparatiemortel aanbrengen
-Ontkisten
-Aanvullen
-Leveren materiaal

€ 585,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 2.260,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 2.260,00

m

-

€

50,00

m Controleren of keerwand nog aan
functie voldoet en beoordelen
restlevensduur.

€

€

€ 175,00

m2

m Verwijderen en/of herstellen
onderdelen staander.
-Verwijderen delen met gaten
-Aanbrengen niewe delen
-Leveren delen
m Herstellen gaten.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Herstellen gaten
-Corrosievrij maken (slijptol)
-Vetvrij maken
-Aanbrengen oppervlakte
behandeling

€

350,00

€ 350,00

€

350,00

m

€

75,00

m Verwijderen en/of herstellen
onderdelen staander.
-Verwijderen delen met gaten
-Aanbrengen niewe delen
-Leveren delen
m Herstellen gaten.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Herstellen gaten
-Corrosievrij maken (stralen)
-Vetvrij maken
-Aanbrengen oppervlakte
behandeling

m Repareren metselwerk.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Verwijderen oude voegen
-Aanbrengen nieuwe voegen
-Leveren materiaal
m Verwijderen en/of herstellen
onderdelen staander.
-Verwijderen delen met gaten
-Aanbrengen niewe delen
-Leveren delen
m Vervangen (delen) buis.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oud buis
-Aanbrengen nieuwe buis
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€ 100,00

m

m2 Herstellen gaten.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Herstellen gaten
-Corrosievrij maken (slijptol)
-Vetvrij maken
-Aanbrengen oppervlakte
behandeling

€ 195,00

m2 Herstellen gaten.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Herstellen gaten
-Corrosievrij maken (stralen)
-Vetvrij maken
-Aanbrengen oppervlakte
behandeling

€ 245,00

€ 275,00

m2

250,00

345523

Beton afbrokkelen repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

2582423

Geen maatregel nodig.

5521928

Verwijderen en/of herstellen
onderdelen staander.
-Verwijderen delen met gaten
-Aanbrengen niewe delen
-Leveren delen
Herstellen gaten.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Herstellen gaten
-Corrosievrij maken (staalborstel)
-Vetvrij maken
-Aanbrengen oppervlakte
behandeling

€

350,00

€

50,00

Herstellen gaten.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Herstellen gaten
-Corrosievrij maken (staalborstel)
-Vetvrij maken
-Aanbrengen oppervlakte
behandeling

€ 145,00

8361928

3701928

-

Controleren of keerwand nog aan
functie voldoet en beoordelen
restlevensduur.

230,00

€

210,00

50,00

75,00

m2 Vervangen (delen) constructie.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oud constructie
-Aanbrengen nieuwe constructie
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€ 1.500,00
€ 675,00

m Vervangen (delen) hangstang.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude hangstang
-Aanbrengen nieuwe hangstang
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
st nader inspecteren fundering
m Aanbrengen nieuwe trap.
-Verwijderen bestaande trap
-Aanbrengen nieuwe trap
-Schilderen nieuwe trap in 3 lagen
-Afvoeren vrijkomende delen

€

€

€

175,00

m2 Repareren metselwerk.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Verwijderen oude voegen
-Aanbrengen nieuwe voegen
-Leveren materiaal
350,00 m Verwijderen en/of herstellen
onderdelen staander.
-Verwijderen delen met gaten
-Aanbrengen niewe delen
-Leveren delen
100,00 m Vervangen (delen) buis.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oud buis
-Aanbrengen nieuwe buis
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen
275,00

m2 Vervangen (delen) constructie.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oud constructie
-Aanbrengen nieuwe constructie
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

5341928

Verwijderen en/of herstellen
onderdelen leuning.
-Verwijderen delen met gaten
-Aanbrengen niewe delen
-Leveren delen

€

350,00

m Verwijderen en/of herstellen
onderdelen leuning.
-Verwijderen delen met gaten
-Aanbrengen niewe delen
-Leveren delen

€

350,00

m Verwijderen en/of herstellen
onderdelen leuning.
-Verwijderen delen met gaten
-Aanbrengen niewe delen
-Leveren delen

€ 350,00

m Aanbrengen nieuwe leuning.
-Verwijderen bestaande leuning
-Aanbrengen nieuwe leuning
-Schilderen nieuwe leuning in 3
lagen
-Afvoeren vrijkomende delen

€

675,00

m Aanbrengen nieuwe leuning.
-Verwijderen bestaande leuning
-Aanbrengen nieuwe leuning
-Schilderen nieuwe leuning in 3
lagen
-Afvoeren vrijkomende delen

€ 675,00

m

552628

Verwijderen en/of herstellen
onderdelen staander.
-Verwijderen delen met gaten
-Aanbrengen niewe delen
-Leveren delen
Geen maatregel nodig.

€

350,00

€

350,00

m Verwijderen en/of herstellen
onderdelen staander.
-Verwijderen delen met gaten
-Aanbrengen niewe delen
-Leveren delen
- Vervangen gording.
-Verwijderen oude gording
-Repareren UPN profiel
-Aanbrengen nieuwe gording
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€ 350,00

m Verwijderen en/of herstellen
onderdelen staander.
-Verwijderen delen met gaten
-Aanbrengen niewe delen
-Leveren delen
m Vervangen gording.
-Verwijderen oude gording
-Repareren UPN profiel
-Aanbrengen nieuwe gording
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

350,00

350,00

m

€

200,00

m Verwijderen en/of herstellen
onderdelen staander.
-Verwijderen delen met gaten
-Aanbrengen niewe delen
-Leveren delen
m Vervangen gording.
-Verwijderen oude gording
-Repareren UPN profiel
-Aanbrengen nieuwe gording
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

-

m Verwijderen en/of herstellen
onderdelen staander.
-Verwijderen delen met gaten
-Aanbrengen niewe delen
-Leveren delen
- Geen maatregel nodig.

€ 200,00

m

20901034 Geen maatregel nodig.

-

-

€ 350,00
Locale reparatie sluisdeur.
-Verwijder overige constructie delen
-Verwijderen rot deel
-Aanbrengen inlay van hout of epoxy
-Aanbrengen overige constructie
delen

€ 875,00

m2 Vervangen sluisdeur.
-Verwijderen overige constructie
delen
-Verwijderen oude deur
-Aanbrengen nieuw deur
-Aanbrengen overige constructie
delen
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Leveren materiaal

€

875,00

m2 Vervangen sluisdeur.
-Verwijderen overige constructie
delen
-Verwijderen oude deur
-Aanbrengen nieuw deur
-Aanbrengen overige constructie
delen
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Leveren materiaal

€ 875,00

m2

3561034

-

-

Geen maatregel nodig.

€ 200,00

m Vervangen trap.
-Verwijderen oude trap
-Repareren UPN profiel
-Aanbrengen nieuwe trap
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

200,00

m Vervangen trap.
-Verwijderen oude trap
-Repareren UPN profiel
-Aanbrengen nieuwe trap
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€ 200,00

m

6511034

Geen maatregel nodig.

271043 Vastzetten losliggende delen.
191041943 Losliggend delen vastzetten.
-Oude bevestigingsmaterialen
verwijderen
-Beschadigde dlen constrcutie
repareren
-Nieuwe bevestigingsmaterialen
aanbrengen

-

-

m2 Vervangen sluisdeur.
-Verwijderen overige constructie
delen
-Verwijderen oude deur
-Aanbrengen nieuw deur
-Aanbrengen overige constructie
delen
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Leveren materiaal
-

Vervangen trap.
-Verwijderen oude trap
-Repareren UPN profiel
-Aanbrengen nieuwe trap
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

200,00

€ 100,00
€ 150,00

m Vastzetten losliggende delen.
m2 Losliggend delen vastzetten.
-Oude bevestigingsmaterialen
verwijderen
-Beschadigde dlen constrcutie
repareren
-Nieuwe bevestigingsmaterialen
aanbrengen

€ 150,00
€ 150,00

m Vastzetten losliggende delen.
m2 Losliggend delen vastzetten.
-Oude bevestigingsmaterialen
verwijderen
-Beschadigde dlen constrcutie
repareren
-Nieuwe bevestigingsmaterialen
aanbrengen

€ 200,00
€ 200,00

m Vastzetten losliggende delen.
m2 Losliggend delen vastzetten.
-Oude bevestigingsmaterialen
verwijderen
-Beschadigde dlen constrcutie
repareren
-Nieuwe bevestigingsmaterialen
aanbrengen

€
€

250,00
250,00

m Vastzetten losliggende delen.
m2 Losliggend delen vastzetten.
-Oude bevestigingsmaterialen
verwijderen
-Beschadigde dlen constrcutie
repareren
-Nieuwe bevestigingsmaterialen
aanbrengen

€ 250,00
€ 250,00

m
m2

3831048

Aanbrengen ontbrekende
onderdelen.
-Vervijderen restanten oude
onderdelen
-Leveren nieuwe onderdelen
-Aanbrenegn nieuwe onderdelen
-Afvoeren vrijkomende onderdelen

€ 175,00

m Aanbrengen ontbrekende delen.
-Slechte delen repareren
-Aanrengen nieuwe delen

€ 175,00

m Aanbrengen ontbrekende delen.
-Slechte delen repareren
-Aanrengen nieuwe delen

€ 175,00

m Aanbrengen ontbrekende delen.
-Slechte delen repareren
-Aanrengen nieuwe delen

€

175,00

m Aanbrengen ontbrekende delen.
-Slechte delen repareren
-Aanrengen nieuwe delen

€ 175,00

m

6101048

Aanbrengen ontbrekende
onderdelen.
-Vervijderen restanten oude
onderdelen
-Leveren nieuwe onderdelen
-Aanbrenegn nieuwe onderdelen
-Afvoeren vrijkomende onderdelen

€ 175,00

m Aanbrengen ontbrekende delen.
-Slechte delen repareren
-Aanrengen nieuwe delen

€ 175,00

m Aanbrengen ontbrekende delen.
-Slechte delen repareren
-Aanrengen nieuwe delen

€ 175,00

m Aanbrengen ontbrekende delen.
-Slechte delen repareren
-Aanrengen nieuwe delen

€

175,00

m Aanbrengen ontbrekende delen.
-Slechte delen repareren
-Aanrengen nieuwe delen

€ 175,00

m

1291048

Aanbrengen ontbrekende
onderdelen.
-Vervijderen restanten oude
onderdelen
-Leveren nieuwe onderdelen
-Aanbrenegn nieuwe onderdelen
-Afvoeren vrijkomende onderdelen

€ 175,00

m Aanbrengen ontbrekende delen.
-Slechte delen repareren
-Aanrengen nieuwe delen

€ 175,00

m Aanbrengen ontbrekende delen.
-Slechte delen repareren
-Aanrengen nieuwe delen

€ 175,00

m Aanbrengen ontbrekende delen.
-Slechte delen repareren
-Aanrengen nieuwe delen

€

175,00

m Aanbrengen ontbrekende delen.
-Slechte delen repareren
-Aanrengen nieuwe delen

€ 175,00

m

231111948 Aanbrengen ontbrekende
onderdelen.
-Vervijderen restanten oude
onderdelen
-Leveren nieuwe onderdelen
-Aanbrenegn nieuwe onderdelen
-Afvoeren vrijkomende onderdelen

€ 175,00

m Aanbrengen ontbrekende delen.
-Slechte delen repareren
-Aanrengen nieuwe delen

€ 175,00

m Aanbrengen ontbrekende delen.
-Slechte delen repareren
-Aanrengen nieuwe delen

€ 175,00

m Aanbrengen ontbrekende delen.
-Slechte delen repareren
-Aanrengen nieuwe delen

€

175,00

m Aanbrengen ontbrekende delen.
-Slechte delen repareren
-Aanrengen nieuwe delen

€ 175,00

m

€ 175,00

m Aanbrengen ontbrekende delen.
-Slechte delen repareren
-Aanrengen nieuwe delen

€ 175,00

m Aanbrengen ontbrekende delen.
-Slechte delen repareren
-Aanrengen nieuwe delen

€ 175,00

m Aanbrengen ontbrekende delen.
-Slechte delen repareren
-Aanrengen nieuwe delen

€

175,00

m Aanbrengen ontbrekende delen.
-Slechte delen repareren
-Aanrengen nieuwe delen

€ 175,00

m

19212049 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten talud
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

50,00

m2 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten talud
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

50,00

m2 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten talud
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

50,00

m2 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten talud
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

50,00

m2 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten talud
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

50,00

m2

3201955

Corrosie verwijderen en herstellen
oppervlaktebescherming.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken (staalborstel)
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 145,00

m Corrosie verwijderen en herstellen
profiel.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken (slijptol)
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 475,00

m Corrosie verwijderen en herstellen
profiel.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken (stralen)
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 575,00

€ 1.275,00

m

Geen maatregel nodig.

-

€

m Vervangen gecorrodeerde delen.
-Wegslijpen gecorrodeerde delen
-Repareren gecorrodeerde delen
-Schilderen nieuwe delen in 3 lagen
-Afvoeren oude delen

€ 350,00

m Vervangen dwarsdrager.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude balk
-Aanbrengen nieuwe balk
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
m Aanbrengen nieuwe onderdeel.
-Verwijderen bestaande onderdeel
-Aanbrengen nieuwe onderdeel
-Schilderen nieuwe onderdeel in 3
lagen
-Afvoeren vrijkomende delen

€ 1.275,00

8361955

m Vervangen dwarsdrager.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude balk
-Aanbrengen nieuwe balk
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
m Aanbrengen nieuwe onderdeel.
-Verwijderen bestaande onderdeel
-Aanbrengen nieuwe onderdeel
-Schilderen nieuwe onderdeel in 3
lagen
-Afvoeren vrijkomende delen

€ 500,00

m

3701955

Corrosie verwijderen en herstellen
oppervlaktebescherming.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken (staalborstel)
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 145,00

m Corrosie verwijderen en herstellen
profiel.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken (slijptol)
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 475,00

m Corrosie verwijderen en herstellen
profiel.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken (stralen)
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 575,00

€ 1.275,00

m

2431955

Corrosie verwijderen en herstellen
oppervlaktebescherming.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken (staalborstel)
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 145,00

m Corrosie verwijderen en herstellen
profiel.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken (slijptol)
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 475,00

m Corrosie verwijderen en herstellen
profiel.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken (stralen)
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 575,00

€ 1.000,00

m

6171048

Aanbrengen ontbrekende
onderdelen.
-Vervijderen restanten oude
onderdelen
-Leveren nieuwe onderdelen
-Aanbrenegn nieuwe onderdelen
-Afvoeren vrijkomende onderdelen

-

Schilderen.
-Corrosievrij
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

225,00

m Vervangen buis.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude balk
-Aanbrengen nieuwe balk
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
m Vervangen paal.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude balk
-Aanbrengen nieuwe balk
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

€

500,00

€ 1.275,00

€ 1.000,00

m Vervangen buis.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude balk
-Aanbrengen nieuwe balk
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
m Vervangen paal.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude balk
-Aanbrengen nieuwe balk
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

2109559

Beton scheur repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen epoxy mortel
-Materiaal

€

4611759
1582459
31082459
258559
2109560

Herstellen.
Nader inspecteren Keerwand.
Nader inspecteren boog.
Nader inspecteren Keerwand.
Scheur in beton repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Herstellen constructie
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

191132560 Repareren scheur.
-Reinigen scheur
-Afgieten met bitumen
-Afstrooien met split
3201060 Geen maatregel nodig.

m Repareren scheur met PCC mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen PCC mortel
-Materiaal

€ 1.050,00

m Herstellen scheur.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrij maken constructie
-Reinigen betonoppervlak
-Verwijderen slechte delen
(persluchthamer met compressor)
-Repareren wapening
-Stellen bekisting
-Reparatiemortel aanbrengen
-Ontkisten
-Aanvullen
-Leveren materiaal

€ 1.275,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 2.550,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 2.550,00

m

€ 50,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 500,00

m
st
st
st
m

€ 50,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 450,00

m
st
st
st
m

€ 50,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 725,00

m
st
st
st
m

Herstellen .
Nader inspecteren Keerwand.
Nader inspecteren boog.
Nader inspecteren Keerwand.
Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Verwerken reparatie specie
-Ontkisten
-Aanbrengen overige
constructiedelen
-Afwerken

€
€
€
€
€

50,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1.575,00

m
st
st
st
m

Herstellen .
Nader inspecteren Keerwand.
Nader inspecteren boog.
Nader inspecteren Keerwand.
Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Verwerken reparatie specie
-Ontkisten
-Aanbrengen overige
constructiedelen
-Afwerken

€ 50,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 1.575,00

m
st
st
st
m

€

m Repareren scheur.
-Reinigen scheur
-Afgieten met bitumen
-Afstrooien met split
- Scheur(en) repareren met
polymerisch mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Herstellen constructie
-Aanbrengen PCC mortel
-Materiaal

€

100,00

€

100,00

m Repareren scheur.
-Reinigen scheur
-Afgieten met bitumen
-Afstrooien met split
m Vervangen van balk.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen delen van de
constructie
-Vervangen balk
-Aanbrengen delen van constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Leveren nieuwe materialen

€ 100,00

m

365,00

m Repareren scheur.
-Reinigen scheur
-Afgieten met bitumen
-Afstrooien met split
m Vervangen van balk.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen delen van de
constructie
-Vervangen balk
-Aanbrengen delen van constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Leveren nieuwe materialen

€

€

m Repareren scheur.
-Reinigen scheur
-Afgieten met bitumen
-Afstrooien met split
m Vervangen van balk.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen delen van de
constructie
-Vervangen balk
-Aanbrengen delen van constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Leveren nieuwe materialen

€ 1.575,00

m

st Locale epoxymortel reparatie.
-Verwijderen constructie delen zoals
dek en leuning
-Verwijderen rot deel
-Aanbrngen bekisting
-Aanbrengen polymerische
reparatiemortel
-Aanbrengen constructie delen zoals
dek en leuning
st Locale polymerische reparatie.
-Verwijderen constructie delen zoals
dek en leuning
-Verwijderen rot deel
-Aanbrngen bekisting
-Aanbrengen polymerische
reparatiemortel
-Aanbrengen constructie delen zoals
dek en leuning
m2 Vervangen gescheurde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€ 1.500,00

€ 3.200,00

st

€ 3.200,00

st

€ 190,00

m2

850,00

100,00

-

Herstellen .
Nader inspecteren Keerwand.
Nader inspecteren boog.
Nader inspecteren Keerwand.
Scheur(en) repareren met PCC
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Herstellen constructie
-Aanbrengen PCC mortel
-Materiaal

Herstellen .
Nader inspecteren Keerwand.
Nader inspecteren boog.
Nader inspecteren Keerwand.
Herstellen scheur(en)
-Aan- en afvoer materieel
-Vrij maken constructie
-Reinigen betonoppervlak
-Verwijderen slechte delen
(persluchthamer met compressor)
-Repareren wapening
-Stellen bekisting
-Reparatiemortel aanbrengen
-Ontkisten
-Aanvullen
-Leveren materiaal

100,00

€ 1.575,00

€ 1.575,00

343560

Geen maatregel nodig.

-

-

Controleren of steunpunt nog aan
functie voldoet en beoordelen
restlevensduur.

€

100,00

3431060

Geen maatregel nodig.

-

-

Controleren of steunpunt nog aan
functie voldoet en beoordelen
restlevensduur.

€

100,00

2582460

Geen maatregel nodig.

-

-

Vervangen gescheurde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie

€

190,00

243581

Geen maatregel nodig.

-

-

Ophalen verzakking.
-brugdek en liggers opvijzelen
-Aanbrengen ondersabeling op
steunpunt
-Herstellen/aanhelen verharding

€ 650,00

st Ophalen verzakking.
-brugdek en liggers opvijzelen
-Aanbrengen ondersabeling op
steunpunt
-Herstellen/aanhelen verharding

€ 650,00

st Ophalen verzakking.
-brugdek en liggers opvijzelen
-Aanbrengen ondersabeling op
steunpunt
-Herstellen/aanhelen verharding

€

650,00

st Ophalen verzakking.
-brugdek en liggers opvijzelen
-Aanbrengen ondersabeling op
steunpunt
-Herstellen/aanhelen verharding

€ 650,00

st

2431058

Geen maatregel nodig.

-

-

Herstellen scheefstand.
-brugdek en liggers opvijzelen
-Aanbrengen ondersabeling op
steunpunt
-Herstellen/aanhelen verharding

€ 650,00

st Herstellen scheefstand.
-brugdek en liggers opvijzelen
-Aanbrengen ondersabeling op
steunpunt
-Herstellen/aanhelen verharding

€ 650,00

st Herstellen scheefstand.
-brugdek en liggers opvijzelen
-Aanbrengen ondersabeling op
steunpunt
-Herstellen/aanhelen verharding

€

650,00

st Herstellen scheefstand.
-brugdek en liggers opvijzelen
-Aanbrengen ondersabeling op
steunpunt
-Herstellen/aanhelen verharding

€ 650,00

st

8771058
1291058
3331058
1171058
251161358
6291058
5461058

Geen maatregel nodig.
Geen maatregel nodig.
Geen maatregel nodig.
Geen maatregel nodig.
Geen maatregel nodig.
Geen maatregel nodig.
Geen maatregel nodig.

-

-

Nader inspecteren

€ 2.000,00

st Nader inspecteren

€ 2.000,00

st Nader inspecteren

€ 2.000,00

st Nader inspecteren

€ 2.000,00

st

-

-

Nader inspecteren

€ 2.000,00

st Nader inspecteren

€ 2.000,00

st Nader inspecteren

€ 2.000,00

st Nader inspecteren

€ 2.000,00

st

-

-

Nader inspecteren
Herstellen Leuning.
- oude regel los halen
- oude regel opnieuw vast zetten

€ 2.000,00

st Nader inspecteren
Herstellen Leuning.
- oude regel los halen
- oude regel opnieuw vast zetten

€ 2.000,00

st Nader inspecteren
Vervangen regel
- Regel demonteren.
- Regel

€ 2.000,00

st Nader inspecteren

€ 2.000,00

st

6171058
629558
7891918

Geen maatregel nodig.
Geen maatregel nodig.
Geen maatregel nodig.

-

-

Nader inspecteren
Nader inspecteren
Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 220,00

st Nader inspecteren
st Nader inspecteren
m2 Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 220,00

st Nader inspecteren
st Nader inspecteren
m2 Vervangen (delen) overgangsplaat.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude plaat
-Aanbrengen nieuwe plaat
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

€ 2.000,00 st Nader inspecteren
€ 2.000,00 st Nader inspecteren
€ 390,00 m2 Vervangen (delen) overgangsplaat.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude plaat
-Aanbrengen nieuwe plaat
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 390,00

st
st
m2

261251918 Geen maatregel nodig.

-

-

Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

220,00

m Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

m Vervangen (delen) constructie.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude constructie
-Aanbrengen nieuwe constructie
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

€

390,00

m Vervangen (delen) constructie.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude constructie
-Aanbrengen nieuwe constructie
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

€ 390,00

m

Controleren of beschoeiing nog aan
functie voldoet en beoordelen
restlevensduur.

€

50,00

m Vervangen delen van beschoeiing.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrijgraven beschoeiing
-Weghalen slechte palen
-Aanbrengen nieuw palen
-Aanvullen

€ 250,00

m Vervangen delen van beschoeiing.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrijgraven beschoeiing
-Weghalen slechte palen
-Aanbrengen nieuw palen
-Aanvullen

€

400,00

m Vervangen delen van beschoeiing.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrijgraven beschoeiing
-Weghalen slechte palen
-Aanbrengen nieuw palen
-Aanvullen

€ 400,00

m

€

220,00

€

220,00 m2 Asfaltverharding vervangen
-Wegfrezen oud asfalt
-Afvoeren oud asfalt
-Aanbrengen nieuw asfalt
200,00 m Bijwerken schilderwerk
schampstrook.
-Verwijderen bestaande coating
-Vetvrij maken
-Aanbrengen coating

€

220,00

m2

175,00

m2 Asfaltverharding vervangen
-Wegfrezen oud asfalt
-Afvoeren oud asfalt
-Aanbrengen nieuw asfalt
m Bijwerken schilderwerk
schampstrook.
-Verwijderen bestaande coating
-Vetvrij maken
-Aanbrengen coating

€

€

m2 Asfaltverharding vervangen
-Wegfrezen oud asfalt
-Afvoeren oud asfalt
-Aanbrengen nieuw asfalt
m Bijwerken schilderwerk
schampstrook.
-Verwijderen bestaande coating
-Vetvrij maken
-Aanbrengen coating

€ 200,00

m

6431028

Geen maatregel nodig.

-

-

1962590

Geen maatregel nodig.

-

-

385553

Bijwerken schilderwerk
schampstrook.
-Verwijderen bestaande coating
-Vetvrij maken
-Aanbrengen coating

€

120,00

Asfaltverharding vervangen
-Wegfrezen oud asfalt
-Afvoeren oud asfalt
-Aanbrengen nieuw asfalt
m Bijwerken schilderwerk
schampstrook.
-Verwijderen bestaande coating
-Vetvrij maken
-Aanbrengen coating

€ 1.500,00

€

190,00

300,00

220,00

€ 175,00

st Locale epoxymortel reparatie.
€ 1.850,00 st Vervangen(deel) paal.
-Verwijderen constructie delen zoals
-Verwijderen constructie delen zoals
dek en leuning
dek en balken
-Verwijderen rot deel
-Verwijderen oude paal
-Aanbrngen bekisting
-Aanbrengen nieuwe paal
-Aanbrengen polymerische
-Aanbrengen constructie delen zoals
reparatiemortel
dek en balken
-Aanbrengen constructie delen zoals
-Aanbrengen leuning
dek en leuning
-Leveren materiaal
st Locale polymerische reparatie.
€ 1.850,00 st Vervangen(deel) paal.
-Verwijderen constructie delen zoals
-Verwijderen constructie delen zoals
dek en leuning
dek en balken
-Verwijderen rot deel
-Verwijderen oude paal
-Aanbrngen bekisting
-Aanbrengen nieuwe paal
-Aanbrengen polymerische
-Aanbrengen constructie delen zoals
reparatiemortel
dek en balken
-Aanbrengen constructie delen zoals
-Aanbrengen leuning
dek en leuning
-Leveren materiaal
m2 Vervangen gescheurde stenen.
€ 190,00 m2 Vervangen gescheurde stenen.
-Verwijderen en afvoeren oude
-Verwijderen en afvoeren oude
stenen
stenen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
-Leveren en aanbrengen nieuwe
stenen
stenen
-Voegen repareren tpv reparatie
-Voegen repareren tpv reparatie

€

2551181

Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

65,00

m2 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

815197

Doorspuiten met hoge drukspuit.

€

150,00

st

3126586

Beton afbrokkelen repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€

650,00

m2 Repareren met PCC mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen PCC mortel
-Materiaal

5461028

Geen maatregel nodig.

-

-

Geen maatregel nodig.

2109525

Geen maatregel nodig.

-

-

Aanvullen grond onder oplegbalk
-Aanvoer van grond
-Aanbrengen van grond

1124553

Herstellen oppervlaktebescherming.
-Corrosievrij maken (staalborstel)
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

65,00

1124515

Beton afbrokkelen repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€

350,00

2551128

Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten talud
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

50,00

Doorspuiten met hoge drukspuit.

€

65,00

€

75,00

€

850,00

-

m2 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen
st

Doorspuiten met hoge drukspuit.

€

65,00

€

60,00

m2 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

55,00

m2 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

65,00

€

m2

55,00

st

€ 2.260,00

m2 Vervangen delen van de constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (liggers en
dek)
-Afwerken

€ 2.260,00

m2

Vervangen beschadigde delen van
regel
-Verwijderen oude delen.
-Aanbrengen nieuwe delen.
m Aanvullen grond onder oplegbalk
-Aanvoer van grond
-Aanbrengen van grond

€

75,00

€

75,00

60,00

m

50,00

€

50,00

m Vervangen beschadigde delen van
regel
-Verwijderen oude delen.
-Aanbrengen nieuwe delen.
m Aanvullen grond onder oplegbalk
-Aanvoer van grond
-Aanbrengen van grond

€

€

m Vervangen beschadigde delen van
regel
-Verwijderen oude delen.
-Aanbrengen nieuwe delen.
m Aanvullen grond onder oplegbalk
-Aanvoer van grond
-Aanbrengen van grond

€

50,00

-

m2 Herstellen oppervlaktebescherming.
-Corrosievrij maken (stralen)
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

75,00

m2 Herstellen oppervlaktebescherming.
-Corrosievrij maken (stralen)
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

75,00 m2 Vervangen (delen) kast.
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oud rijdek
-Aanbrengen nieuwe rijdek
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

50,00

m2 Herstellen oppervlaktebescherming.
-Corrosievrij maken (slijptol)
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

75,00

m Repareren met PCC mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen PCC mortel
-Materiaal

€

450,00

m Herstellen afbrokkelen.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrij maken constructie
-Reinigen betonoppervlak
-Verwijderen slechte delen
(persluchthamer met compressor)
-Repareren wapening
-Stellen bekisting
-Reparatiemortel aanbrengen
-Ontkisten
-Aanvullen
-Leveren materiaal

€ 585,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen bekisting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 2.260,00

m2 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten talud
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

50,00

m2 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten talud
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

m2 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten talud
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

50,00

50,00

st Doorspuiten met hoge drukspuit.

€

m2 Vervangen delen van de constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (liggers en
dek)
-Afwerken

-

Doorspuiten met hoge drukspuit.

65,00

€ 1.575,00

m2 Herstellen afbrokkelen.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrij maken constructie
-Reinigen betonoppervlak
-Verwijderen slechte delen
(persluchthamer met compressor)
-Repareren wapening
-Stellen bekisting
-Reparatiemortel aanbrengen
-Ontkisten
-Aanvullen
-Leveren materiaal

st

€

€ 175,00

m2

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 2.260,00

m

m2 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten talud
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€

50,00

m2

19481039 Vervangen beschadigde delen.
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen

€ 200,00

m2 Vervangen beschadigde delen.
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen

€ 200,00

m2 Vervangen beschadigde delen.
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen

€ 200,00

m2 Vervangen beschadigde delen.
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen

€

200,00

m2 Vervangen beschadigde delen.
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen

€ 200,00

m2

19481049 Vervangen beschadigde delen.
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen

€ 200,00

m2 Vervangen beschadigde delen.
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen

€ 200,00

m2 Vervangen beschadigde delen.
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen

€ 200,00

m2 Vervangen beschadigde delen.
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen

€

200,00

m2 Vervangen beschadigde delen.
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen

€ 200,00

m2

5521059

€ 150,00

m Vervangen beschadigde delen.
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen

€ 150,00

m Vervangen beschadigde delen.
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen

€ 175,00

m Vervangen beschadigde delen.
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen

€

200,00

m Vervangen beschadigde delen.
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen

€ 200,00

m

€

220,00

m2 Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

220,00

m2 Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

390,00

m2 Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 390,00

m2

€

220,00

€

220,00

220,00

m2

€
€

200,00
75,00

220,00 m2 Asfaltverharding vervangen
-Wegfrezen oud asfalt
-Afvoeren oud asfalt
-Aanbrengen nieuw asfalt
250,00 m Vastzetten losliggende delen.
75,00 m Vervangen beschadigde delen van
regel
-Verwijderen oude delen.
-Aanbrengen nieuwe delen.
525,00 m Vervangen wrijfgording.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude wrijfgording
-Aanbrengen nieuwe wrijfgording
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

€

150,00
-

m2 Asfaltverharding vervangen
-Wegfrezen oud asfalt
-Afvoeren oud asfalt
-Aanbrengen nieuw asfalt
m Vastzetten losliggende delen.
m Vervangen beschadigde delen van
regel
-Verwijderen oude delen.
-Aanbrengen nieuwe delen.
m Vervangen wrijfgording.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude wrijfgording
-Aanbrengen nieuwe wrijfgording
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

€

€

m2 Asfaltverharding vervangen
-Wegfrezen oud asfalt
-Afvoeren oud asfalt
-Aanbrengen nieuw asfalt
m Vastzetten losliggende delen.
- Vervangen beschadigde delen van
regel
-Verwijderen oude delen.
-Aanbrengen nieuwe delen.
- Vervangen wrijfgording.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude wrijfgording
-Aanbrengen nieuwe wrijfgording
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

€ 250,00
€ 60,00

m
m

€ 525,00

m

m2 Asfaltverharding repareren met
€ 325,00
warmbereid asfalt.
-Verwijderen en afvoeren bestaande
verharding
-Leveren en aanbrengen
funderingsmateriaal
-Leveren en aanbrengen nieuw asfalt

m2

Vervangen beschadigde delen.
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen

21121918 Geen maatregel nodig.

-

-

1962549

Geen maatregel nodig.

-

-

6291643
5461039

Vastzetten losliggende delen.
Geen maatregel nodig.

4611955

Geen maatregel nodig.

1962523

Asfaltverharding aanvullen met
koudasfalt.
-Leveren en aanbrengen koud asfalt

€

150,00

m2 Asfaltverharding repareren met
€
warmbereid asfalt.
-Verwijderen en afvoeren bestaande
verharding
-Leveren en aanbrengen nieuw asfalt

275,00

m2 Asfaltverharding repareren met
€ 325,00
warmbereid asfalt.
-Verwijderen en afvoeren bestaande
verharding
-Leveren en aanbrengen
funderingsmateriaal
-Leveren en aanbrengen nieuw asfalt

333586

Beton repareren met polymerische
mortel.
-Voorrijkosten
-Verwijderen losse delen
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Leveren materiaal

€

350,00

m Beton repareren met polymerische
mortel.
-Voorrijkosten
-Verwijderen losse delen
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Leveren materiaal

€

475,00

m Herstellen wapeningscorrosie.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrij maken constructie
-Reinigen betonoppervlak
-Verwijderen slechte delen
(persluchthamer met compressor)
-Repareren wapening
-Stellen bekisting
-Reparatiemortel aanbrengen
-Ontkisten
-Aanvullen
-Leveren materiaal

€ 975,00

m Herstellen wapeningscorrosie.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrij maken constructie
-Reinigen betonoppervlak
-Verwijderen slechte delen
(persluchthamer met compressor)
-Repareren wapening
-Stellen bekisting
-Reparatiemortel aanbrengen
-Ontkisten
-Aanvullen
-Leveren materiaal

€ 1.875,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 2.260,00

m

- Mogelijke nadere inspectie
m Herstellen gedeformeerde delen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-herstellen gedeformeerde delen
-Afwerken constructie

€ 1.500,00
€ 850,00

st Mogelijke nadere inspectie
m Vervangen beschoeiing
-Oude beschoeiing verwijderen en
afvoeren
-bekisting nieuwe beschoeiing
aanbrengen/ weghalen
-wapening nieuwe beschoeiing
aanbrengen
-betonstorten voor nieuwe
beschoeiing
-afwerken beschoeiing
-materialen leveren

€ 1.500,00
€ 1.500,00

st Mogelijke nadere inspectie
m Vervangen beschoeiing.
-Oude beschoeiing verwijderen en
afvoeren
-bekisting nieuwe beschoeiing
aanbrengen/ weghalen
-wapening nieuwe beschoeiing
aanbrengen
-betonstorten voor nieuwe
beschoeiing
-afwerken beschoeiing
-materialen leveren

€ 1.500,00
€ 1.500,00

st Mogelijke nadere inspectie
m Vervangen beschoeiing.
-Oude beschoeiing verwijderen en
afvoeren
-bekisting nieuwe beschoeiing
aanbrengen/ weghalen
-wapening nieuwe beschoeiing
aanbrengen
-betonstorten voor nieuwe
beschoeiing
-afwerken beschoeiing
-materialen leveren

€ 1.500,00
€ 1.500,00

st
m

-

€ 1.500,00
€ 1.500,00

st Mogelijke nadere inspectie
st Mogelijke nadere inspectie

€ 1.500,00
€ 1.500,00

st Mogelijke nadere inspectie
st Mogelijke nadere inspectie

€ 1.500,00
€ 1.500,00

st Mogelijke nadere inspectie
st Mogelijke nadere inspectie

€ 1.500,00
€ 1.500,00

st
st

21121358 Geen maatregel nodig.
610520 Herstellen gedeformeerde delen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-herstellen gedeformeerde delen
-Afwerken constructie

21121359 Geen maatregel nodig.
21121323 Geen maatregel nodig.

€

100,00
-

-

€ 750,00

-

Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

Asfaltverharding vervangen
-Wegfrezen oud asfalt
-Afvoeren oud asfalt
-Aanbrengen nieuw asfalt
m Vastzetten losliggende delen.
- Geen maatregel nodig.

-

-

Geen maatregel nodig.

Mogelijke nadere inspectie
Mogelijke nadere inspectie

€ 525,00

€
€

€

m2 Asfaltverharding repareren met
€
warmbereid asfalt.
-Verwijderen en afvoeren bestaande
verharding
-Leveren en aanbrengen
funderingsmateriaal
-Leveren en aanbrengen nieuw asfalt

325,00

333559

Scheur in beton repareren met
polymerische mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Herstellen constructie
-Aanbrengen polymerische mortel
-Materiaal

€

5521943

€ 200,00

345584

Vervangen losse delen.
-Verwijderen losse delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen
Herstellen aansluiting.
-Wegnemen defect
-Aanbrengen raparatie
middel/nieuwe aansluiting
-Afwerken reparatieplek
Geen maatregel nodig.

4611910
4611010
4131955

Herstellen bevestiging.
Herstellen bevestiging.
Geen maatregel nodig.

€
€

371955

Corrosie verwijderen en herstellen
oppervlaktebescherming.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken (staalborstel)
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 145,00

4131920

Geen maatregel nodig.

1911581

Geen maatregel nodig.

4131948

Aanbrengen nieuwe bolder.
-Verwijderen bestaande bolder
-Aanbrengen nieuwe bolder
-Schilderen nieuwe bolder in 3 lagen
-Afvoeren vrijkomende delen

836132

21121343 Geen maatregel nodig.
3551128 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten talud
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen
1911586

Beton repareren met polymerische
mortel.
-Voorrijkosten
-Verwijderen losse delen
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Leveren materiaal

19492760 Slijtlaag repareren met bitumen.
-Voorrijkosten
-Verwijderen oud materiaal
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen bitumen
-Leveren materiaal

€

500,00

75,00

m Scheur(en) repareren met PCC
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Herstellen constructie
-Aanbrengen PCC mortel
-Materiaal

€

450,00

m Vervangen losse delen.
-Verwijderen losse delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen
t Herstellen aansluiting.
-Wegnemen defect
-Aanbrengen raparatie
middel/nieuwe aansluiting
-Afwerken reparatieplek
- Repareren voeg.
-Verwijderen oude voegvulling
-Aanbrengen nieuwe voegvulling

€ 200,00

€ 725,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Verwerken reparatie specie
-Ontkisten
-Aanbrengen overige
constructiedelen
-Afwerken

€ 1.575,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Verwerken reparatie specie
-Ontkisten
-Aanbrengen overige
constructiedelen
-Afwerken

€ 1.575,00

m

m Vervangen losse delen.
-Verwijderen losse delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen
st Herstellen aansluiting.
-Wegnemen defect
-Aanbrengen raparatie
middel/nieuwe aansluiting
-Afwerken reparatieplek
m Repareren voeg.
-Verwijderen oude voegvulling
-Aanbrengen nieuwe voegvulling

€ 200,00

m Vervangen losse delen.
-Verwijderen losse delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen
st Herstellen aansluiting.
-Wegnemen defect
-Aanbrengen raparatie
middel/nieuwe aansluiting
-Afwerken reparatieplek
m Repareren voeg.
-Verwijderen oude voegvulling
-Aanbrengen nieuwe voegvulling

€

200,00

€ 200,00

m

€

75,00

€

75,00

st

€

120,00

m Vervangen losse delen.
-Verwijderen losse delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen
st Herstellen aansluiting.
-Wegnemen defect
-Aanbrengen raparatie
middel/nieuwe aansluiting
-Afwerken reparatieplek
m Repareren voeg.
-Verwijderen oude voegvulling
-Aanbrengen nieuwe voegvulling

€ 120,00

m

st Herstellen bevestiging.
st Herstellen bevestiging.
- Schilderen.
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 75,00
€ 75,00
€ 125,00

st Herstellen bevestiging.
st Herstellen bevestiging.
st Aanbrengen nieuwe bolder.
-Verwijderen bestaande bolder
-Aanbrengen nieuwe bolder
-Schilderen nieuwe bolder in 3 lagen
-Afvoeren vrijkomende delen

€
€
€

75,00
75,00
350,00

st Herstellen bevestiging.
st Herstellen bevestiging.
st Aanbrengen nieuwe bolder.
-Verwijderen bestaande bolder
-Aanbrengen nieuwe bolder
-Schilderen nieuwe bolder in 3 lagen
-Afvoeren vrijkomende delen

€ 75,00
€ 75,00
€ 350,00

st
st
st

m Vervangen balk.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude balk
-Aanbrengen nieuwe balk
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
st Aanbrengen nieuwe bolder.
-Verwijderen bestaande bolder
-Aanbrengen nieuwe bolder
-Schilderen nieuwe bolder in 3 lagen
-Afvoeren vrijkomende delen

€ 1.000,00

m Vervangen balk.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude balk
-Aanbrengen nieuwe balk
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal
st Aanbrengen nieuwe bolder.
-Verwijderen bestaande bolder
-Aanbrengen nieuwe bolder
-Schilderen nieuwe bolder in 3 lagen
-Afvoeren vrijkomende delen

€ 1.000,00

m

€ 350,00

st

€

75,00

€

120,00

st Herstellen bevestiging.
st Herstellen bevestiging.
- Geen maatregel nodig.

€
€

75,00
75,00
-

m Corrosie verwijderen en herstellen
profiel.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken (slijptol)
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 475,00

m Corrosie verwijderen en herstellen
profiel.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken (stralen)
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€ 575,00

-

-

Aanbrengen nieuwe bolder.
-Verwijderen bestaande bolder
-Aanbrengen nieuwe bolder
-Schilderen nieuwe bolder in 3 lagen
-Afvoeren vrijkomende delen

€ 350,00

st Aanbrengen nieuwe bolder.
-Verwijderen bestaande bolder
-Aanbrengen nieuwe bolder
-Schilderen nieuwe bolder in 3 lagen
-Afvoeren vrijkomende delen

€ 350,00

-

-

Ophalen verzakking.
-Brugdek opvijzelen
-Aanbrengen ondersabeling
-Herstellen/aanhelen verharding

€ 650,00

m Ophalen verzakking.
-Brugdek opvijzelen
-Aanbrengen ondersabeling
-Herstellen/aanhelen verharding

€ 650,00

m Nader inspecteren

€ 2.000,00

st Nader inspecteren

€ 2.000,00

st

st Aanbrengen nieuwe bolder.
-Verwijderen bestaande bolder
-Aanbrengen nieuwe bolder
-Schilderen nieuwe bolder in 3 lagen
-Afvoeren vrijkomende delen

€ 350,00

st Aanbrengen nieuwe bolder.
-Verwijderen bestaande bolder
-Aanbrengen nieuwe bolder
-Schilderen nieuwe bolder in 3 lagen
-Afvoeren vrijkomende delen

€ 350,00

st Aanbrengen nieuwe bolder.
-Verwijderen bestaande bolder
-Aanbrengen nieuwe bolder
-Schilderen nieuwe bolder in 3 lagen
-Afvoeren vrijkomende delen

€

st Aanbrengen nieuwe bolder.
-Verwijderen bestaande bolder
-Aanbrengen nieuwe bolder
-Schilderen nieuwe bolder in 3 lagen
-Afvoeren vrijkomende delen

€ 350,00

st

-

75,00
75,00
-

€ 350,00

€

75,00

€ 120,00

€

350,00

350,00

€

50,00

- Mogelijke nadere inspectie
m2 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten talud
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€ 1.500,00
€ 50,00

st Mogelijke nadere inspectie
m2 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten talud
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€ 1.500,00
€ 50,00

st Mogelijke nadere inspectie
m2 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten talud
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€ 1.500,00
€
50,00

st Mogelijke nadere inspectie
m2 Herbestraten.
-Opnemen oude bestrating
-Bestraten talud
-Leveren inboet materiaal
-Afvoeren vrijkomende materialen

€ 1.500,00
€ 50,00

st
m2

€

200,00

m Beton repareren met polymerische
mortel.
-Voorrijkosten
-Verwijderen losse delen
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Leveren materiaal

€

300,00

m Herstellen wapeningscorrosie.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrij maken constructie
-Reinigen betonoppervlak
-Verwijderen slechte delen
(persluchthamer met compressor)
-Repareren wapening
-Stellen bekisting
-Reparatiemortel aanbrengen
-Ontkisten
-Aanvullen
-Leveren materiaal

€ 700,00

m Herstellen wapeningscorrosie.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrij maken constructie
-Reinigen betonoppervlak
-Verwijderen slechte delen
(persluchthamer met compressor)
-Repareren wapening
-Stellen bekisting
-Reparatiemortel aanbrengen
-Ontkisten
-Aanvullen
-Leveren materiaal

€

700,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 1.000,00

m

€

70,00

m2 Slijtlaag repareren met bitumen.
-Voorrijkosten
-Verwijderen oud materiaal
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen bitumen
-Leveren materiaal

€

70,00

m2 Slijtlaag repareren met bitumen.
-Voorrijkosten
-Verwijderen oud materiaal
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen bitumen
-Leveren materiaal

€

m2 Slijtlaag repareren met bitumen.
-Voorrijkosten
-Verwijderen oud materiaal
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen bitumen
-Leveren materiaal

€

70,00

m2 Slijtlaag repareren met bitumen.
-Voorrijkosten
-Verwijderen oud materiaal
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen bitumen
-Leveren materiaal

€

70,00

m2

€ 650,00

m Ophalen verzakking.
-langsligger opvijzelen
-Aanbrengen ondersabeling
-Herstellen/aanhelen verharding

€ 650,00

m Nader inspecteren

€ 2.000,00

st Nader inspecteren

€ 2.000,00

st

m Verwijderen wortels.
m Verwijderen wortels.
st Vervangen wand.
- Verwijderen oude wand
- Stellen bekisting
- Storten beton
Ontkisten en opruimen
m Herstellen wapeningscorrosie.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrij maken constructie
-Reinigen betonoppervlak
-Verwijderen slechte delen
(persluchthamer met compressor)
-Repareren wapening
-Stellen bekisting
-Reparatiemortel aanbrengen
-Ontkisten
-Aanvullen
-Leveren materiaal

€ 75,00
€ 75,00
€ 1.150,00

m Verwijderen wortels.
m Verwijderen wortels.
m Vervangen wand.
- Verwijderen oude wand
- Stellen bekisting
- Storten beton
Ontkisten en opruimen
m Herstellen wapeningscorrosie.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrij maken constructie
-Reinigen betonoppervlak
-Verwijderen slechte delen
(persluchthamer met compressor)
-Repareren wapening
-Stellen bekisting
-Reparatiemortel aanbrengen
-Ontkisten
-Aanvullen
-Leveren materiaal

€ 100,00
€ 100,00
€ 1.500,00

m Verwijderen wortels.
m Verwijderen wortels.
m Vervangen wand.
- Verwijderen oude wand
- Stellen bekisting
- Storten beton
Ontkisten en opruimen
m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 100,00
€ 100,00
€ 1.500,00

m
m
m

€ 2.260,00

m

€ 500,00

m2 Vervangen beschadigde delen.
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen
-Aanbrengen van slijtlaag op delen

€

500,00

m2 Vervangen beschadigde delen.
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen
-Aanbrengen van slijtlaag op delen

€ 500,00

m2

333581

Geen maatregel nodig.

6101089
6291689
158559

Verwijderen wortels.
Verwijderen wortels.
Nader inspecteren wand.

€ 50,00
€ 50,00
€ 2.000,00

m Verwijderen wortels.
m Verwijderen wortels.
st Nader inspecteren wand.

€ 50,00
€ 50,00
€ 2.000,00

243586

Beton repareren met polymerische
mortel.
-Voorrijkosten
-Verwijderen losse delen
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Leveren materiaal

€

m Beton repareren met polymerische
mortel.
-Voorrijkosten
-Verwijderen losse delen
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Leveren materiaal

€

-

19481921 Geen maatregel nodig.

5461048

m Herstellen scheur(en)
-Aan- en afvoer materieel
-Vrij maken constructie
-Reinigen betonoppervlak
-Verwijderen slechte delen
(persluchthamer met compressor)
-Repareren wapening
-Stellen bekisting
-Reparatiemortel aanbrengen
-Ontkisten
-Aanvullen
-Leveren materiaal

350,00

-

-

-

Ophalen verzakking.
-langsligger opvijzelen
-Aanbrengen ondersabeling
-Herstellen/aanhelen verharding

Geen maatregel nodig.

475,00

-

-

Vervangen beschadigde delen.
-Verwijderen beschadigde delen
-Leveren en aanbrengen nieuwe
delen
-Aanbrengen van slijtlaag op delen

70,00

€ 975,00

€ 1.875,00

Aanbrengen nieuwe delen van regel
-Aanbrengen nieuwe delen.

€

75,00

m Aanbrengen nieuwe delen van regel
-Aanbrengen nieuwe delen.

€

75,00

m Aanbrengen nieuwe delen van regel
-Aanbrengen nieuwe delen.

€

75,00

m Aanbrengen nieuwe delen van regel
-Aanbrengen nieuwe delen.

€

75,00

m Aanbrengen nieuwe delen van regel
-Aanbrengen nieuwe delen.

€

75,00

m

191051034 Vervangen afwerkingsdelen.
-Verwijderen afwerkingsdeel
-Aanbrengen nieuw afwerkingsdeel

€

50,00

m Vervangen afwerkingsdelen.
-Verwijderen afwerkingsdeel
-Aanbrengen nieuw afwerkingsdeel

€

50,00

m Vervangen afwerkingsdelen.
-Verwijderen afwerkingsdeel
-Aanbrengen nieuw afwerkingsdeel

€

50,00

m Vervangen afwerkingsdelen.
-Verwijderen afwerkingsdeel
-Aanbrengen nieuw afwerkingsdeel

€

50,00

m Vervangen afwerkingsdelen.
-Verwijderen afwerkingsdeel
-Aanbrengen nieuw afwerkingsdeel

€

50,00

m

-

-

-

-

€ 350,00

€

350,00

m

m Verwijderen wortels.

€

100,00

m Vervangen beschadigde delen van
balk
-Verwijderen oude delen.
-Aanbrengen nieuwe delen.
m Verwijderen wortels.

€ 350,00

50,00

m Vervangen beschadigde delen van
balk
-Verwijderen oude delen.
-Aanbrengen nieuwe delen.
m Verwijderen wortels.

€ 100,00

m

271039

Geen maatregel nodig.

6171089

Verwijderen wortels.

€

Geen maatregel nodig.

€

50,00

Vervangen beschadigde delen van
balk
-Verwijderen oude delen.
-Aanbrengen nieuwe delen.
m Verwijderen wortels.

€

75,00

158560

Geen maatregel nodig.

-

-

Scheur(en) repareren met epoxy
mortel.
-Voorrijkosten
-Reinigen oppervlak
-Herstellen constructie
-Aanbrengen PCC mortel
-Materiaal

€

450,00

m Herstellen scheur(en)
-Aan- en afvoer materieel
-Vrij maken constructie
-Reinigen betonoppervlak
-Verwijderen slechte delen
(persluchthamer met compressor)
-Repareren wapening
-Stellen bekisting
-Reparatiemortel aanbrengen
-Ontkisten
-Aanvullen
-Leveren materiaal

€ 725,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 2.260,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 2.260,00

m

3291918

Geen maatregel nodig.

-

-

Controleren of keerwand nog aan
functie voldoet en beoordelen
restlevensduur.

€

50,00

m Corrosie verwijderen en herstellen.
-Aan- en afvoer
hulpconstructie/ponton
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

m2 Vervangen (delen) overgangsplaat.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude plaat
-Aanbrengen nieuwe plaat
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

€

390,00

m2 Vervangen (delen) overgangsplaat.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude plaat
-Aanbrengen nieuwe plaat
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

€ 390,00

m2

2109586

Beton repareren met polymerische
mortel.
-Voorrijkosten
-Verwijderen losse delen
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Leveren materiaal

m Beton repareren met polymerische
mortel.
-Voorrijkosten
-Verwijderen losse delen
-Reinigen oppervlak
-Aanbrengen polymerische mortel
-Leveren materiaal

€

475,00

m Herstellen wapeningscorrosie.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrij maken constructie
-Reinigen betonoppervlak
-Verwijderen slechte delen
(persluchthamer met compressor)
-Repareren wapening
-Stellen bekisting
-Reparatiemortel aanbrengen
-Ontkisten
-Aanvullen
-Leveren materiaal

€ 975,00

m Herstellen wapeningscorrosie.
-Aan- en afvoer materieel
-Vrij maken constructie
-Reinigen betonoppervlak
-Verwijderen slechte delen
(persluchthamer met compressor)
-Repareren wapening
-Stellen bekisting
-Reparatiemortel aanbrengen
-Ontkisten
-Aanvullen
-Leveren materiaal

€ 1.875,00

m Vervangen (delen) van de
constructie.
-Aan- en afvoer materieel
-Verwijderen overige andere delen
van de constructie
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Vlechten wapening
-Stellen beksiting
-Storten beton
-Ontkisten
-Aanbrengen brugdelen (leuningen,
liggers en dek)
-Afwerken

€ 2.260,00

m

2601039

Geen maatregel nodig.

-

-

Locale reparatie.
-Verwijderen dekdeel
-Verwijderen rot deel
-Aanbrengen
draagkrachtherstellende delen
-Aanbrengen dekdeel

€

300,00

m Vervangen van windverband
-Verwijderen rijdek
-Aan- en afvoer materieel
-Vervangen windverband
-Aanbrengen rijdek
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Leveren nieuwe materialen

€

500,00

m Vervangen van windverband
-Verwijderen rijdek
-Aan- en afvoer materieel
-Vervangen windverband
-Aanbrengen rijdek
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Leveren nieuwe materialen

€

500,00

m Vervangen van windverband.
-Verwijderen rijdek
-Verwijderen leuning
-Aan- en afvoer materieel
-Vervangen langsligger
-Aanbrengen rijdek en leuning
-Afvoeren vrijkomende materialen
-Leveren nieuwe materialen

€ 500,00

m

1081955

Geen maatregel nodig.

-

-

Corrosie verwijderen en herstellen.
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

75,00

m Corrosie verwijderen en herstellen.
-Corrosievrij maken
-Kleine herstel werkzaamheden
-Vetvrij maken
-Schilderen in 3 lagen

€

75,00

m Vervangen (delen) constructie.
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude constructie
-Aanbrengen nieuwe constructie
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

€

150,00

m Vervangen (delen) constructie.
-Aanbrengen en verwijderen
hulpconstructies
-Verwijderen delen van de
constructie
-Verwijderen oude constructie
-Aanbrengen nieuwe constructie
-Aanbrengen delen van de
constructie
-Leveren materiaal

€ 150,00

m

3191777

Geen maatregel nodig.

-

-

Repareren voeg.
-Verwijderen oude voegvulling
-Aanbrengen nieuwe voegvulling

€

120,00

m Repareren voeg.
-Verwijderen oude voegvulling
-Aanbrengen nieuwe voegvulling

€ 120,00

m Repareren voeg.
-Verwijderen oude voegvulling
-Aanbrengen nieuwe voegvulling

€

120,00

m Repareren voeg.
-Verwijderen oude voegvulling
-Aanbrengen nieuwe voegvulling

€ 120,00

m

€

350,00

220,00
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BENODIGD EXPLOITATIEBUDGET
DO:
KW ID
Nieuw

004
022
022
023
026
029
029
064
120
120
151
193
202

KW ID
Nieuw

009
015
022
022
025
028
028
076
080
164
164
176
116
195
196
205
206
206
206
KW ID
Nieuw

023
026
063
063
138
140
193
107
113
113
195
197
198
205

Element

Rijdek
Geleidewerk
Geleidewerk
Hoofddraagconstructie
Steunpunt
Hoofddraagconstructie
Hoofddraagconstructie
Rijdek
Rijdek
Rijdek
Landhoofd
Landhoofd
Hoofddraagconstructie

Element

Hoofddraagconstructie
Additioneel
Geleidewerk
Geleidewerk
Kerende_constructie
Rijdek
Rijdek
Kerende_constructie
Rijdek
Hoofddraagconstructie
Hoofddraagconstructie
Rijdek
Leuning
Leuning
Rijdek
Objectverlichting
Rijdek
Rijdek
Rijdek
Element

Hoofddraagconstructie
Kerende_constructie
Leuning
Leuning
Rijdek
Rijdek
Landhoofd
Hoofddraagconstructie
Steunpunt
Steunpunt
Leuning
Rijdek
Rijdek
Rijdek

Bouwdeel

Betonverharding
Paal
Paal
Balk
Oplegblok
Hoofddraagcon_algemeen
Hoofddraagcon_algemeen
Betonverharding
Dekdelen
Dekdelen
Keerwand
Wand
Langsligger

Bouwdeel

Talud_algemeen
Mantelbuis_algemeen
Wrijfgording
Wrijfgording
Keerwand
Betonverharding
Betonverharding
Keerwand
Plaat
Langsligger
Langsligger
Dekdelen
Regel
Staander
Dekdelen
Bekabeling
Voegovergang
Voegovergang
Voegovergang
Bouwdeel

Plafond
Keerwand
Staander
Staander
Plaat
Dekdelen
Paal
Keerwand
Paal
Paal
Regel
Dekdelen
Dekdelen
Betonverharding

Maatregel

Herstellen oppervlak beton.
Locale polymerische reparatie.
Locale polymerische reparatie.
Vervangen balk.
Mogelijke nadere inspectie
Vervangen (delen) constructie.
Vervangen (delen) constructie.
Herstellen wapeningscorrosie.
Aanbrengen ontbrekende delen.
Aanbrengen ontbrekende delen.
Aanbrengen ontbrekende delen.
Nader inspecteren Keerwand.
Vervangen balk.

Maatregel

Herbestraten.
Herstellen bevestiging.
Herstellen bevestiging.
Herstellen bevestiging.
Herstellen oppervlak beton.
Herstellen wapeningscorrosie.
Herstellen afbrokkelen.
Verwijderen wortels.
Corrosie verwijderen en herstellen oppervlaktebescherming.
Herstellen gaten.
Corrosie verwijderen en herstellen profiel.
Herstellen breuk.
Vastzetten losliggende delen.
Aanbrengen ontbrekende delen.
Bijwerken slijtlaag.
Corrosie verwijderen en herstellen.
Corrosie verwijderen en herstellen.
Corrosie verwijderen en herstellen.
Corrosie verwijderen en herstellen.
Maatregel

Repareren met epoxy mortel.
Controleren of keerwand nog aan functie voldoet en
Herstellen onderdelen leuning.
Herstellen onderdelen leuning.
Losliggend delen vastzetten.
Bijwerken slijtlaag.
Corrosie verwijderen en herstellen.
Controleren of keerwand nog aan functie voldoet en
Corrosie verwijderen en herstellen profiel.
Corrosie verwijderen en herstellen profiel.
Aanbrengen nieuwe delen van regel
Bijwerken slijtlaag.
Bijwerken slijtlaag.
Ophalen verzakking.
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Totaal kosten

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

214,11
10.980,00
10.980,00
5.709,60
2.379,00
6.439,16
4.884,88
2.049,60
237,90
237,90
469,70
2.440,00
24.265,80

Totaal kosten

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

695,86
558,15
183,00
183,00
60,27
1.878,80
981,34
549,00
269,90
1.130,03
7.295,60
476,93
332,15
152,50
2.462,25
146,40
6,44
197,54
241,56

Totaal kosten

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

5.233,80
111,02
1.098,00
1.098,00
2.174,04
2.634,73
746,64
206,18
92,72
92,72
380,64
1.434,72
1.434,72
5.709,60

Advies planjaar
maatregel

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

Advies planjaar
maatregel

2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
Advies planjaar
maatregel

2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022

Soort
onderhoud

DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO

Soort
onderhoud

DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
Soort
onderhoud

DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
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KW ID
Nieuw

002
002
003
005
009
009
010
010
010
010
012
012
013
018
024
025
025
026
028
029
029
031
036
053
059
066
063
064
064
064
064
064
064
080
083
090
094
094
094
094
105
119
120
120
135
163
165
030
113
128
128
130
205
205
206
206
207

Element

Rijdek
Rijdek
Hoofddraagconstructie
Hoofddraagconstructie
Hoofddraagconstructie
Hoofddraagconstructie
Hoofddraagconstructie
Rijdek
Leuning
Leuning
Rijdek
Additioneel
Leuning
Rijdek
Hoofddraagconstructie
Rijdek
Hoofddraagconstructie
Hoofddraagconstructie
Rijdek
Kerende_constructie
Kerende_constructie
Kerende_constructie
Rijdek
Rijdek
Rijdek
Steunpunt
Kerende_constructie
Landhoofd
Hoofddraagconstructie
Kerende_constructie
Landhoofd
Rijdek
Rijdek
Rijdek
Rijdek
Rijdek
Kerende_constructie
Kerende_constructie
Kerende_constructie
Kerende_constructie
Steunpunt
Rijdek
Rijdek
Rijdek
Rijdek
Kerende_constructie
Rijdek
Rijdek
Steunpunt
Kerende_constructie
Kerende_constructie
Steunpunt
Rijdek
Additioneel
Additioneel
Additioneel
Additioneel

Bouwdeel

Betonverharding
Betonverharding
Hoofddraagcon_algemeen
Langsligger
Langsligger
Langsligger
Langsligger
Elementenverharding
Staander
Staander
Elementenverharding
Mantelbuis_algemeen
Leuning_algemeen
Elementenverharding
Plafond
Slijtlaag
Plafond
Talud_algemeen
Betonverharding
Keerwand
Keerwand
Keerwand
Betonverharding
Betonverharding
Betonverharding
Paal
Beschoeiing
Wand
Plafond
Keerwand
Wand
Betonverharding
Asfaltverharding
Dekdelen
Dekdelen
Plaat
Keerwand
Keerwand
Keerwand
Keerwand
Paal
Slijtlaag
Slijtlaag
Slijtlaag
Slijtlaag
Damwand
Slijtlaag
Asfaltverharding
Oplegbalk
Keerwand
Keerwand
Oplegbalk
Betonverharding
Hemelwaterafvoer
Hemelwaterafvoer
Hemelwaterafvoer
Hemelwaterafvoer

Maatregel

Beton afbrokkelen repareren met polymerische mortel.
Beton breuk repareren met epoxy mortel.
Scheur in beton repareren met epoxy mortel.
Beton repareren met polymerische mortel.
Scheur in beton repareren met polymerische mortel.
Scheur in beton repareren met polymerische mortel.
Beton afbrokkelen repareren met polymerische mortel.
Herbestraten.
Vervangen losse delen.
Herstellen bevestiging.
Herbestraten.
Herstellen aansluiting.
Herstellen bevestiging.
Herbestraten.
Beton afbrokkelen repareren met polymerische mortel.
Slijtlaag repareren met bitumenemulsie.
Beton afbrokkelen repareren met polymerische mortel.
Herbestraten.
Beton afbrokkelen repareren met polymerische mortel.
Beton afbrokkelen repareren met polymerische mortel.
Beton afbrokkelen repareren met polymerische mortel.
Beton repareren met polymerische mortel.
Beton afbrokkelen repareren met polymerische mortel.
Repareren gaten in rijdek met epoxy mortel.
Repareren gaten in rijdek met epoxy mortel.
Beton afbrokkelen repareren met polymerische mortel.
Verwijderen wortels.
Beton afbrokkelen repareren met polymerische mortel.
Beton afbrokkelen repareren met polymerische mortel.
Beton repareren met polymerische mortel.
Beton afbrokkelen repareren met polymerische mortel.
Beton repareren met polymerische mortel.
Repareren scheur.
Vastzetten losliggende delen.
Vastzetten losliggende delen.
Herstellen gaten.
Beton afbrokkelen repareren met polymerische mortel.
Beton afbrokkelen repareren met polymerische mortel.
Beton afbrokkelen repareren met polymerische mortel.
Beton afbrokkelen repareren met polymerische mortel.
Beton repareren met polymerische mortel.
Slijtlaag repareren met epoxy mortel.
Slijtlaag repareren met epoxy mortel.
Slijtlaag repareren met epoxy mortel.
Slijtlaag repareren met bitumenemulsie.
Verwijderen wortels.
Slijtlaag repareren met epoxy mortel.
Asfaltverharding vervangen
Beton repareren met polymerische mortel.
Beton afbrokkelen repareren met polymerische mortel.
Beton afbrokkelen repareren met polymerische mortel.
Beton afbrokkelen repareren met polymerische mortel.
Beton afbrokkelen repareren met polymerische mortel.
Corrosie verwijderen en herstellen.
Corrosie verwijderen en herstellen.
Corrosie verwijderen en herstellen.
Corrosie verwijderen en herstellen.
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Totaal kosten

€
73,45
€
494,10
€ 24.146,85
€ 11.174,16
€ 4.361,50
€ 4.361,50
€
183,00
€ 1.154,36
€
65,88
€
122,00
€
326,11
€
91,50
€
9,76
€
491,17
€ 7.097,75
€ 1.807,41
€ 8.010,09
€
678,02
€
45,80
€
116,57
€
116,57
€
266,45
€
333,06
€ 1.694,76
€ 1.694,76
€
427,00
€
146,40
€
192,15
€
791,73
€
36,32
€
192,15
€
109,80
€
292,80
€
153,72
€
99,74
€
179,34
€
224,18
€
160,13
€
112,09
€
134,51
€
38,43
€
559,54
€ 6.049,37
€ 8.852,73
€
507,28
€
114,68
€ 1.481,01
€ 1.771,44
€
139,63
€
166,53
€
166,53
€
427,00
€
139,17
€
65,88
€
336,72
€
549,00
€
585,60

Advies planjaar
maatregel

2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023

Soort
onderhoud

DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
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KW ID
Nieuw

003
004
004
011
013
017
017
020
024
029
029
032
034
047
047
047
055
061
069
079
080
081
083
084
096
132
132
136
141
142
143
161
163
170
170
173
115
116
128
195
199

Element

Rijdek
Kerende_constructie
Rijdek
Rijdek
Rijdek
Rijdek
Rijdek
Hoofddraagconstructie
Hoofddraagconstructie
Rijdek
Rijdek
Rijdek
Leuning
Landhoofd
Rijdek
Rijdek
Hoofddraagconstructie
Landhoofd
Rijdek
Rijdek
Rijdek
Rijdek
Rijdek
Rijdek
Rijdek
Rijdek
Leuning
Rijdek
Rijdek
Rijdek
Rijdek
Rijdek
Kerende_constructie
Hoofddraagconstructie
Hoofddraagconstructie
Kerende_constructie
Rijdek
Rijdek
Rijdek
Rijdek
Rijdek

Bouwdeel

Betonverharding
Keerwand
Asfaltverharding
Elementenverharding
Elementenverharding
Elementenverharding
Elementenverharding
Langsligger
Plafond
Betonverharding
Betonverharding
Slijtlaag
Staander
Talud_algemeen
Slijtlaag
Slijtlaag
Langsligger
Talud_algemeen
Slijtlaag
Plaat
Slijtlaag
Plaat
Slijtlaag
Plaat
Slijtlaag
Slijtlaag
Regel
Slijtlaag
Dekdelen
Dekdelen
Dekdelen
Dekdelen
Damwand
Wand
Wand
Damwand
Slijtlaag
Slijtlaag
Slijtlaag
Dekdelen
Dekdelen

Maatregel

Totaal kosten

Repareren met epoxy mortel.
Beton afbrokkelen repareren met polymerische mortel.
Asfaltverharding aanvullen met koudasfalt.
Herbestraten.
Herbestraten.
Herbestraten.
Herbestraten.
Herstellen oppervlak beton.
Repareren met epoxy mortel.
Repareren met epoxy mortel.
Repareren met epoxy mortel.
Slijtlaag repareren met bitumen.
Aanbrengen ontbrekende onderdelen.
Herbestraten.
Slijtlaag repareren met epoxy mortel.
Slijtlaag repareren met epoxy mortel.
Herstellen oppervlak beton.
Herbestraten.
Slijtlaag repareren met epoxy mortel.
Corrosie verwijderen en herstellen oppervlaktebescherming.
Slijtlaag repareren met epoxy mortel.
Corrosie verwijderen en herstellen oppervlaktebescherming.
Slijtlaag repareren met epoxy mortel.
Corrosie verwijderen en herstellen oppervlaktebescherming.
Slijtlaag repareren met epoxy mortel.
Slijtlaag repareren met epoxy mortel.
Aanbrengen nieuwe delen van regel
Slijtlaag repareren met epoxy mortel.
Bijwerken slijtlaag.
Bijwerken slijtlaag.
Bijwerken slijtlaag.
Bijwerken slijtlaag.
Verwijderen wortels.
Nader inspecteren Keerwand.
Nader inspecteren Keerwand.
Verwijderen wortels.
Slijtlaag repareren met bitumenemulsie.
Slijtlaag repareren met epoxy mortel.
Slijtlaag repareren met epoxy mortel.
Bijwerken slijtlaag.
Bijwerken slijtlaag.

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Advies planjaar
maatregel

755,33
333,06
6.423,30
184,19
139,54
845,46
1.227,93
437,83
2.729,90
232,55
232,55
592,40
183,00
479,61
790,89
2.109,04
60,39
746,05
454,33
40,26
286,94
47,60
325,80
49,07
460,82
1.003,62
329,40
610,10
528,41
1.163,19
2.120,51
737,86
43,01
2.440,00
2.440,00
274,50
578,67
615,89
661,00
499,59
480,38

2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024

Soort
onderhoud

DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO

Voor vast onderhoud is in overleg met de opdrachtgever besloten hiervoor € 15.000,- per
jaar voor aan te houden.
Extra kosten exploitatie:
Reinigen kunstwerken
Ingenieursbureau’s
Toest constructieve veiligheid
Beheer, bediening en vast onderhoud Rhijnvreugdbrug
Beheer en bediening Doesbrug
Beheer en onderhoud Leiderdorpsebrug
Bediening Leiderdorpsebrug (2020)
Bediening Leiderdorpsebrug (vanaf 2021)

€
€
€
€
€
€
€
€

16.893,- / jaar
15.000,- / jaar
20.000,- / jaar
90.000,- / jaar
11.445,- / jaar
18.000,- / jaar
229.000,- / jaar
85.000,- / jaar

Samengevat:
Exploitatie
KUNSTWERKEN
€
€
€

Beschikbaar
Benodigd
Verschil

€
€
€

2023
712.539 €
698.410 €
14.129 €

2024
711.100 €
724.651 €
-13.551 €

2025
709.662 €
732.863 €
-23.201 €

2026
708.224 €
766.229 €
-58.006 €
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2020
707.189 €
656.223 €
50.965 €
2027
706.785 €
774.814 €
-68.029 €

2021
697.331 €
630.373 €
66.958 €
2028
705.347 €
783.151 €
-77.804 €

2022
713.977
660.295
53.682
2029
703.908
791.732
-87.823
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BENODIGD GROOT ONDERHOUD
KW ID
Nieuw

045
047
048
051
052
054
064
134
135
135
136
150
150
151
151
164
KW ID
Nieuw

009
010
026
063
064
064
064
064
064
064
077
087
094
099
108
108
119
125
134
134
136
150
150
151
151
158
165
165
165
030
030
030
030
109
109
113
116
116
116
116
116
116

Element

Hoofddraagconstructie
Hoofddraagconstructie
Hoofddraagconstructie
Hoofddraagconstructie
Hoofddraagconstructie
Hoofddraagconstructie
Leuning
Hoofddraagconstructie
Kerende_constructie
Kerende_constructie
Hoofddraagconstructie
Landhoofd
Landhoofd
Landhoofd
Landhoofd
Leuning
Element

Leuning
Leuning
Kerende_constructie
Kerende_constructie
Leuning
Leuning
Leuning
Leuning
Leuning
Leuning
Kerende_constructie
Steunpunt
Landhoofd
Leuning
Hoofddraagconstructie
Hoofddraagconstructie
Landhoofd
Leuning
Steunpunt
Hoofddraagconstructie
Steunpunt
Landhoofd
Landhoofd
Landhoofd
Landhoofd
Rijdek
Hoofddraagconstructie
Hoofddraagconstructie
Rijdek
Leuning
Leuning
Leuning
Leuning
Hoofddraagconstructie
Hoofddraagconstructie
Hoofddraagconstructie
Leuning
Leuning
Leuning
Leuning
Leuning
Leuning

Bouwdeel

Dilatatievoeg
Dilatatievoeg
Dilatatievoeg
Dilatatievoeg
Dilatatievoeg
Dilatatievoeg
Regel
Langsligger
Paal
Paal
Langsligger
Keerwand
Keerwand
Keerwand
Keerwand
Staander
Bouwdeel

Regel
Staander
Dilatatievoeg
Keerwand
Staander
Regel
Staander
Staander
Regel
Staander
Keerwand
Paal
Wand
Staander
Paal
Paal
Gording
Regel
Oplegbalk
Langsligger
Paal
Gording
Gording
Gording
Gording
Dekdelen
Keerwand
Keerwand
Dekdelen
Staander
Staander
Regel
Staander
Dwarsdrager
Dwarsdrager
Langsligger
Staander
Regel
Regel
Staander
Regel
Regel

Maatregel

Repareren voeg.
Repareren voeg.
Repareren voeg.
Repareren voeg.
Repareren voeg.
Repareren voeg.
Aanbrengen nieuwe beschermlaag regel.
Bijwerken schilderwerk langsligger.
Vervangen paal.
Vervangen paal.
Bijwerken schilderwerk langsligger.
Vervangen damwand.
Vervangen damwand.
Vervangen damwand.
Vervangen damwand.
Vervangen losse delen.
Maatregel

Herstellen oppervlakteschade regel.
Schilderen.
Repareren voeg.
Vervangen afgebrokkelde stenen.
Vervangen beschadigde delen.
Vervangen beschadigde delen.
Vervangen beschadigde staander
Herstellen oppervlakteschade staander.
Herstellen oppervlakteschade regel.
Herstellen oppervlakteschade staander.
vervangen keermuur.
Vervangen(deel) paal.
Vervangen wand.
Vervangen losse delen.
Vervangen(deel) paal.
Vervangen(deel) paal.
Vervangen gording.
Vervangen beschadigde delen.
Vervangen balk.
Locale reparatie.
Locale reparatie met kunstharsmortel.
Vervangen gording.
Vervangen gording.
Vervangen gording.
Vervangen gording.
Vervangen beschadigde delen.
Vervangen delen van damwand.
Vervangen delen van damwand.
Vervangen dekdelen.
Vervangen beschadigde staander
Herstellen oppervlakteschade staander.
Herstellen oppervlakteschade regel.
Herstellen oppervlakteschade staander.
Vervangen balk.
Vervangen balk.
Herstellen oppervlakteschade.
Vervangen beschadigde staander
Vervangen beschadigde delen.
Vervangen beschadigde delen.
Vervangen beschadigde staander
Vervangen beschadigde delen.
Vervangen beschadigde delen.
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Totaal kosten

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

644,16
644,16
644,16
644,16
644,16
644,16
2.122,80
10.321,20
103,70
103,70
10.321,20
1.891,00
1.891,00
1.891,00
1.891,00
849,12

Totaal kosten

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

4.904,40
305,00
913,54
49,65
982,10
206,97
488,00
589,26
1.273,68
589,26
1.073,60
2.806,00
4.714,08
327,94
7.295,60
7.295,60
585,60
657,15
1.614,06
5.676,66
1.342,00
488,00
488,00
488,00
488,00
1.670,06
1.744,60
1.744,60
1.269,43
488,00
589,26
1.273,68
589,26
3.568,50
3.568,50
3.050,00
1.921,50
959,53
1.919,06
1.921,50
959,53
1.919,06

Advies planjaar
maatregel

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
Advies planjaar
maatregel

2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021

Soort
onderhoud

GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
Soort
onderhoud

GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
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KW ID
Nieuw

169
006
006
006
006
006
008
009
009
020
020
020
022
025
025
026
034
046
049
050
053
055
057
058
059
060
061
061
063
063
063
063
069
077
079
081
082
087
095
095
095
105
105
119
119
119
119
120
120
120
126
134
136
138
162
164
030
106
106
115
115
115
116
130
195
196
198
199
200

Element

Leuning
Rijdek
Leuning
Leuning
Leuning
Leuning
Hoofddraagconstructie
Rijdek
Leuning
Leuning
Leuning
Leuning
Steunpunt
Leuning
Leuning
Rijdek
Leuning
Hoofddraagconstructie
Hoofddraagconstructie
Hoofddraagconstructie
Hoofddraagconstructie
Hoofddraagconstructie
Hoofddraagconstructie
Hoofddraagconstructie
Hoofddraagconstructie
Hoofddraagconstructie
Hoofddraagconstructie
Hoofddraagconstructie
Leuning
Leuning
Leuning
Leuning
Leuning
Kerende_constructie
Leuning
Leuning
Steunpunt
Steunpunt
Steunpunt
Steunpunt
Steunpunt
Steunpunt
Leuning
Rijdek
Leuning
Leuning
Leuning
Leuning
Leuning
Leuning
Steunpunt
Leuning
Leuning
Steunpunt
Leuning
Leuning
Leuning
Leuning
Leuning
Hoofddraagconstructie
Hoofddraagconstructie
Leuning
Rijdek
Hoofddraagconstructie
Hoofddraagconstructie
Hoofddraagconstructie
Hoofddraagconstructie
Hoofddraagconstructie
Hoofddraagconstructie

Bouwdeel

Regel
Voegovergang
Staander
Staander
Staander
Regel
Dilatatievoeg
Voegovergang
Regel
Staander
Regel
Regel
Balk
Staander
Regel
Voegovergang
Staander
Dilatatievoeg
Dilatatievoeg
Dilatatievoeg
Dilatatievoeg
Dilatatievoeg
Dilatatievoeg
Dilatatievoeg
Dilatatievoeg
Dilatatievoeg
Langsligger
Dilatatievoeg
Regel
Leuning_algemeen
Regel
Leuning_algemeen
Regel
Keerwand
Regel
Staander
Paal
Oplegbalk
Paal
Oplegbalk
Paal
Paal
Regel
Dekdelen
Regel
Staander
Regel
Regel
Regel
Regel
Paal
Staander
Staander
Paal
Regel
Regel
Regel
Regel
Regel
Langsligger
Langsligger
Regel
Dekdelen
Langsligger
Windverband
Windverband
Windverband
Windverband
Windverband

Maatregel

Vervangen losse delen.
Repareren voeg.
Schilderen.
Schilderen.
Schilderen.
Schilderen regel.
Repareren voeg.
Voegovergang repareren met bitumenemulsie.
Schilderen regel.
Schilderen staander.
Schilderen regel.
Schilderen regel.
Bijwerken schilderwerk balk.
Schilderen staander.
Schilderen regel.
Voegovergang repareren met bitumenemulsie.
Schilderen staander.
Repareren voeg.
Repareren voeg.
Repareren voeg.
Repareren voeg.
Repareren voeg.
Repareren voeg.
Repareren voeg.
Repareren voeg.
Repareren voeg.
Herstellen deformatie.
Repareren voeg.
Schilderen regel.
Schilderen.
Schilderen regel.
Schilderen.
Vervangen beschadigde delen.
Herstellen gedeformeerde delen.
Vervangen gording.
Vervangen losse delen.
Locale reparatie met kunstharsmortel.
Vervangen balk.
Locale reparatie met kunstharsmortel.
Vervangen balk.
Locale reparatie met kunstharsmortel.
Locale reparatie met kunstharsmortel.
Vervangen beschadigde delen.
Vervangen dekdelen.
Vervangen beschadigde delen.
Vervangen beschadigde delen.
Vervangen beschadigde delen.
Vervangen beschadigde delen.
Vervangen beschadigde delen.
Vervangen beschadigde delen.
Locale reparatie met kunstharsmortel.
Schilderen staander.
Schilderen staander.
Locale reparatie met kunstharsmortel.
Vervangen losse delen.
Vervangen gording.
Schilderen regel.
Vervangen beschadigde delen.
Vervangen beschadigde delen.
Herstellen oppervlakteschade.
Herstellen oppervlakteschade.
Vervangen beschadigde delen.
Vervangen dekdelen.
Herstellen oppervlakteschade.
Deformatie verwijderen en herstellen.
Deformatie verwijderen en herstellen.
Deformatie verwijderen en herstellen.
Deformatie verwijderen en herstellen.
Deformatie verwijderen en herstellen.
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Totaal kosten

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

554,86
117,12
915,00
915,00
7.777,50
1.024,80
257,66
1.252,31
4.250,48
1.037,00
1.126,06
2.156,96
477,17
207,40
317,20
1.199,02
518,50
257,66
257,66
257,66
257,66
257,66
257,66
257,66
257,66
257,66
47,35
257,66
958,92
2.092,30
841,80
1.793,40
222,04
228,14
640,50
435,54
1.342,00
2.382,66
1.342,00
3.381,84
1.342,00
1.342,00
406,02
599,51
498,00
1.046,76
466,28
3.993,55
4.120,43
1.776,32
1.342,00
642,33
642,33
1.342,00
805,20
589,26
721,75
482,14
482,14
1.277,58
1.277,58
824,72
659,89
1.161,44
1.932,48
1.610,40
1.932,48
1.932,48
1.932,48

Advies planjaar
maatregel

2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022

Soort
onderhoud

GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
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KW ID
Nieuw

005
023
023
034
069
076
076
076
076
077
077
079
080
081
082
083
083
083
084
087
087
087
087
093
093
094
099
105
112
112
118
126
126
126
133
138
138
138
142
143
152
152
164
164
164
030
109
115
115
115
128
199
202
207

Element

Kerende_constructie
Hoofddraagconstructie
Hoofddraagconstructie
Leuning
Rijdek
Steunpunt
Steunpunt
Steunpunt
Leuning
Steunpunt
Steunpunt
Steunpunt
Steunpunt
Steunpunt
Steunpunt
Steunpunt
Rijdek
Leuning
Steunpunt
Steunpunt
Steunpunt
Steunpunt
Steunpunt
Steunpunt
Steunpunt
Landhoofd
Leuning
Steunpunt
Leuning
Steunpunt
Leuning
Steunpunt
Leuning
Leuning
Steunpunt
Steunpunt
Leuning
Leuning
Rijdek
Rijdek
Steunpunt
Steunpunt
Leuning
Leuning
Leuning
Leuning
Hoofddraagconstructie
Rijdek
Leuning
Leuning
Steunpunt
Leuning
Rijdek
Kerende_constructie

Bouwdeel

Beschoeiing
Wand
Wand
Regel
Dekdelen
Oplegbalk
Paal
Paal
Regel
Paal
Paal
Balk
Balk
Balk
Oplegbalk
Balk
Dekdelen
Regel
Balk
Oplegbalk
Balk
Paal
Oplegbalk
Oplegbalk
Oplegbalk
Wand
Regel
Paal
Regel
Paal
Staander
Paal
Staander
Staander
Oplegbalk
Paal
Regel
Regel
Afwerkingsdelen
Afwerkingsdelen
Paal
Paal
Staander
Staander
Staander
Staander
Langsligger
Dekdelen
Staander
Staander
Paal
Regel
Dekdelen
Dilatatievoeg

Maatregel

Controleren of beschoeiing nog aan functie voldoet en
Nader inspecteren Keerwand.
Nader inspecteren Keerwand.
Vervangen beschadigde delen.
Vervangen dekdelen.
Locale reparatie.
Locale reparatie met kunstharsmortel.
Locale reparatie met kunstharsmortel.
Vervangen beschadigde delen.
Locale reparatie met kunstharsmortel.
Locale reparatie met kunstharsmortel.
Locale reparatie.
Locale reparatie.
Locale reparatie.
Locale reparatie.
Locale reparatie.
Vervangen dekdelen.
Vervangen beschadigde delen.
Locale reparatie.
Locale reparatie.
Locale reparatie.
Locale reparatie met kunstharsmortel.
Locale reparatie.
Locale reparatie.
Locale reparatie.
Nader inspecteren wand.
Vervangen beschadigde delen.
Locale reparatie met kunstharsmortel.
Vervangen beschadigde delen.
Locale reparatie met kunstharsmortel.
Vervangen scheve staander
Locale reparatie met kunstharsmortel.
Vervangen scheve staander
Vervangen scheve staander
Locale reparatie.
Locale reparatie met kunstharsmortel.
Vervangen beschadigde delen.
Vervangen beschadigde delen.
Vervangen afwerkingsdelen.
Vervangen afwerkingsdelen.
Locale reparatie met kunstharsmortel.
Locale reparatie met kunstharsmortel.
Polymerisch herstellen staander.
Polymerisch herstellen staander.
Polymerisch herstellen staander.
Polymerisch herstellen staander.
Locale reparatie.
Vervangen dekdelen.
Polymerisch herstellen staander.
Polymerisch herstellen staander.
Locale reparatie met kunstharsmortel.
Vervangen beschadigde delen.
Vervangen dekdelen.
Repareren voeg.
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Totaal kosten

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

570,96
3.172,00
3.172,00
579,74
211,37
133,59
1.342,00
1.342,00
355,75
1.342,00
1.342,00
213,74
236,45
272,52
277,87
130,92
148,11
239,36
521,00
207,06
320,62
1.342,00
207,06
140,27
136,93
2.440,00
241,56
1.342,00
118,58
2.684,00
1.220,00
1.342,00
976,00
976,00
207,06
1.342,00
966,24
966,24
2.757,20
5.099,60
1.342,00
1.342,00
292,80
292,80
292,80
585,60
2.664,48
232,50
585,60
585,60
1.342,00
439,20
214,11
187,39

Advies planjaar
maatregel

2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023

Soort
onderhoud

GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
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KW ID
Nieuw

005
005
009
022
022
022
023
024
025
031
034
035
035
036
053
067
095
105
108
108
119
110
110
196
196
204
204

Element

Leuning
Leuning
Kerende_constructie
Steunpunt
Steunpunt
Steunpunt
Hoofddraagconstructie
Leuning
Leuning
Leuning
Leuning
Leuning
Leuning
Leuning
Hoofddraagconstructie
Landhoofd
Leuning
Leuning
Hoofddraagconstructie
Hoofddraagconstructie
Leuning
Hoofddraagconstructie
Hoofddraagconstructie
Leuning
Leuning
Leuning
Leuning

Bouwdeel

Staander
Staander
Beschoeiing
Paal
Balk
Paal
Wand
Staander
Staander
Staander
Staander
Staander
Staander
Staander
Langsligger
Damwand
Staander
Staander
Dwarsdrager
Dwarsdrager
Staander
Dwarsdrager
Dwarsdrager
Staander
Staander
Staander
Staander

Maatregel

Totaal kosten

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Schilderen staander.
Schilderen staander.
Herstellen gedeformeerde delen.
Bijwerken schilderwerk kolom.
Bijwerken schilderwerk balk.
Bijwerken schilderwerk kolom.
Nader inspecteren Keerwand.
Schilderen staander.
Schilderen staander.
Schilderen staander.
Schilderen staander.
Schilderen staander.
Schilderen staander.
Schilderen staander.
Herstellen deformatie.
Herstellen oneffenheid.
Vervangen beschadigde staander
Vervangen beschadigde staander
Locale reparatie.
Locale reparatie.
Vervangen beschadigde delen.
Locale reparatie.
Locale reparatie.
Schilderen staander.
Schilderen staander.
Schilderen staander.
Schilderen staander.

Extra kosten groot onderhoud:
2021 [027] Doesbrug machinerichtlijn
2024 [191] Rhijnvreugdbrug machinerichtlijn
2025 [152] Heemtuinsteigers vervanging
2028 [160] Park de Houtkampsteiger 1 vervanging

Advies planjaar
maatregel

475,80
475,80
3.211,65
488,00
872,54
488,00
3.172,00
79,30
79,30
158,60
158,60
158,60
158,60
237,90
41,18
108,24
585,60
1.171,20
872,30
872,30
1.127,28
872,30
872,30
158,60
158,60
158,60
158,60

2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024

Soort
onderhoud

GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO

€ 250.000,€
2.723,€ 534.240,€
3.176,-

Samengevat:
Voorziening
KUNSTWERKEN

€
€
€
€

2023
384.911
163.689
-130.154
418.446

2020
400.000
163.689
-91.538
472.151

€
€
€
€

Beginstand
Dotatie
Onttrekking
Eindstand

€
€
€
€

2024
418.446
163.689
-39.788
542.347

€
€
€
€

2025
542.347
163.689
-618.915
87.121

€
€
€
€

2026
87.121
163.689
-84.675
166.135

€
€
€
€
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2021
472.151
163.689
-327.599
308.241

€
€
€
€

2027
166.135
163.689
-84.675
245.148

€
€
€
€

2022
308.241
163.689
-87.018
384.911

€
€
€
€

2028
245.148
163.689
-87.851
320.986

€
€
€
€

2029
320.986
163.689
-84.675
400.000
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BENODIGDE INVESTERINGEN
Brugnaam

Brugnr.

Investeringsbedrag

Planjaar

Leiderdorpsebrug

065

€ 1.250.000,00

2020

Van der Marckstraatbrug

128

€

42.471,00

2020

Brug buurtvereniging Zijlkwartier

164

€

11.326,00

2020

Buitentochtbrug

116

€

38.178,00

2020

Leiderdorpsebrug

065

€

300.000,00

2021

Waterbieskreekbrug

105

€

87.120,00

2021

Achthovenerwegbrug 04

134

€

37.819,00

2021

Brug Volkstuincomplex

165

€

36.722,00

2021

Park De Houtkampbrug 13

080

€

23.737,00

2021

Oude Spoorbaanbrug

021

€ 1.434.704,00

2022

Munnikenbrug

003

€

945.570,00

2023

Brug naar begraafplaats

202

€

37.752,00

2023

Park De Houtkampbrug 16

083

€

22.850,00

2023

Achthovenerwegbrug 06

135

€

15.722,00

2024

Park De Houtkampbrug 02

069

€

32.610,00

2024

Gallaslaanbrug

126

€

137.650,00

2024

Rhijnvreugdbrug

191

€

945.570,00

2025

Prinsenhofbrug

119

€

34.685,00

2026

Park De Houtkampbrug 14

081

€

26.782,00

2026

Park De Houtkampbrug 12

079

€

25.410,00

2026

Park De Houtkampbrug 20

087

€

80.677,00

2026

Park De Houtkampbrug 15

082

€

17.618,00

2026

Achthovenerwegbrug 08

136

€

37.819,00

2026

Vlaskampbrug

095

€

94.096,00

2027

Park De Houtkampbrug 17

084

€

30.556,00

2027

Frederik Hendriklaansteiger

131

€

37.208,00

2027

Park De Houtkampbrug 11

078

€

12.002,00

2027

Holtlantbrug

096

€

33.075,00

2027

Dragontuinsteiger 02

154

€

12.251,00

2027

Park De Houtkampbrug 10 (Wim
Kanbierbrug)

077

€

25.251,00

2028

Willem de Zwijgerlaanbrug 01

132

€

79.987,00

2028

Willem de Zwijgerlaanbrug 02

133

€

78.272,00

2028

Dragontuinsteiger 01

153

€

7.260,00

2028

Park De Houtkampbrug 125

159

€

34.939,00

2038

Leiderdorpsebrug

065

€

435.000,00

2029

Totale investering (excl. VAT)

20180018-R-1 BHP_civiele_kunstwerken d6_ 2018-01-21.docx

€ 6.030.876,-
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Samengevat:
Investeringen
KUNSTWERKEN
€
€
€

Beschikbaar
Benodigd
Verschil

€
€
€

2023
€
983.322 €
-983.322 €

2024
€
208.831 €
-208.831 €

2025
€
473.760 €
-473.760 €

2026
€
222.990 €
-222.990 €
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2020
2.500.000 €
1.341.975 €
1.158.025 €
2027
€
219.188 €
-219.188 €

2021
900.000 €
485.397 €
414.603 €
2028
€
225.709 €
-225.709 €

2022
1.434.704
-1.434.704
2029
435.000
-435.000
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Bijlage 11: Meerjaren kosten raming Doesbrug 2020 t/m 2029
(losse bijlage)
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1

INLEIDING

1.1

Doelstelling/opdracht

De Doesbrug te Leiderdorp is een ophaalbrug waarbij de brugbeweging tot stand komt door een
hydraulische aggregaat in combinatie met één hefcilinder.
Dhr. Nurmohamed heeft namens de Gemeente Leiderdorp opdracht verstrek aan Hollandia Services
B.V. om een algehele inspectie aan de Doesbrug uit te voeren waarbij de onderstaande bouwdelen
zijn geïnspecteerd:

-

Algehele conservering
Roterende componenten.
Slagboomkasten
elektrische installatie
Hydraulische installatie

De inspectie is bedoelt om inzicht te verkrijgen in wat er benodigd is om de instandhouding c.q.
functionele werking van de Doesbrug voor de aankomende jaren te garanderen.
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1.2

Locatie.

De Doesbrug te Leiderdorp is gelegen over de waterweg genoemd de Does en verzorgt de
oeververbinding in de weg genaamd de “Hoofdstraat” in de gemeente Leiderdorp.

Afbeelding 1: locatie Doesbrug te Leiderdorp

Foto 1: Doesbrug
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2

INSPECTIE STATISCHE EN ROTERENDE WERKTUIGBOUWKUNDIGE BOUWDELEN

2.1

Slagboomkast nr:1 - voorzijde brugval

Opmerkingspunten:

-

Geen akoestisch signaal in één van de slagboomkasten aanwezig tijdens het openen en
sluiten van de slagbomen.
De elektrische schema’s en onderhoudsvoorschriften t.b.v. de slagboomkasten liggen in de
slagboomkast waardoor vocht in de bladen kan komen en veroudering optreed.
Er is een lichte olie lekkage aanwezig t.h.v. de reductiekast.
Geen slagboom verlichting in combinatie met reflectie stickers aanwezig

Advies:

-

Een akoestische geluidsbron aanbrengen t.b.v. de signalering van de brugbeweging.
De elektrische schema’s en onderhoudsvoorschriften per blad insealen en plaatsen in de
slagboomkasten of in de kelder
De olie lekkage blijven monitoren op verslechtering en indien verslechtering optreed de twk
reviseren/vervangen.
Minimaal reflectie stickers op de slagboomkasten aanbrengen voor betere
herkenning/zichtbaarheid in het donker

Foto 5: slagboomkast (nr:2) aan
voorzijde van het brugval

Foto 6: onderhoudsvoorschrift in slagboomkast

Foto 7: olie lekkage afkomstig van de tandwielkast
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2.2

Slagboomkast nr: 2 – achterzijde brugval

Opmerkingspunten:

-

Geen akoestisch signaal in één van de slagboomkasten aanwezig tijdens het openen en
sluiten van de slagbomen.
De elektrische schema’s en onderhoudsvoorschriften t.b.v. de slagboomkasten liggen in de
slagboomkast waardoor vocht in de bladen kan komen en veroudering optreed.
Er is een lichte olie lekkage aanwezig t.h.v. de reductiekast.
Geen slagboom verlichting in combinatie met reflectie stickers aanwezig
De toegangsdeur van de slagboomkat loopt zwaar bij het openen en sluiten

Advies:

-

Een akoestische geluidsbron aanbrengen t.b.v. de signalering van de brugbeweging.
De elektrische schema’s en onderhoudsvoorschriften per blad insealen en plaatsen in de
slagboomkasten of in de kelder
De olie lekkage blijven monitoren op verslechtering en indien verslechtering optreed de twk
reviseren/vervangen.
Minimaal reflectie stickers op de slagboomkasten aanbrengen voor betere
herkenning/zichtbaarheid in het donker
De deur van de slagboomkast gangbaar maken

Foto 2: slagboomkast (nr:2)

Foto 3: onderhoudsvoorschrift in slagboomkast

Foto 4: olie lekkage afkomstig van de tandwielkast
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2.3

Hameistijl

Opmerkingspunten:

-

De algehele conservering verkeert in een goede conditie. Hierop is geen verdere actie
benodigd.
De ondersabeling en de ankers van de hameistijl bevinden zich in een goede conditie.
Hierop is geen verdere actie benodigd.
De rubberen buffers op de hameistijl zijn uitgedroogd onder invloed van
weersomstandigheden.

-

Advies:

-

De rubberen buffers op de hameistijl dienen vervangen te worden.

Foto 8: hameistijl

Foto 9: ankers en ondersabeling onder hameistijl

Foto 10: rubberen buffers op hameistijl
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2.4

Balanspriem

Opmerkingspunten:

-

De algehele conservering verkeert in een goede conditie. Hierop is geen verdere actie
benodigd.
De smeernippels van de hoofddraaipunten t.b.v. de balanspriem zijn moeizaam bereikbaar
en zijn op zo een danige hoogte dat dit niet met een ladder uitgevoerd mag worden.
Om te smeren is een hoogwerker benodigd

-

Advies:

-

Smeerleidingen vanaf het bovendraaipunt langs de hameistijl aanbrengen zodat smering
vanaf wegniveau kan plaats vinden.

Foto 11: balanspriem

2.5

Foto 12: hoofddraaipunt in balanspriem

Hangkettingen

Opmerkingspunt:

De harpsluitingen die middels een ketting aan de hangkettingen zijn verbonden zijn
ingesleten.
Het is onbekend of de hangkettingen jaarlijks geïnspecteerd / gekeurd worden

-

Advies:
-

-

De harpsluitingen (8 stuks) dienen vervangen te worden.
Jaarlijks inspectie/keuring uitvoeren op de hangkettingen door een gespecialiseerd bedrijf

Foto 13: parallel ketting aan
hangketting

Foto 14: ingesleten harpsluiting
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2.6

Brugval

Opmerkingspunten:

-

-

De slijtlaag verkeert in een goede conditie.
De gemeten speling tussen de voorzijde van het brug val en de achterzijde van het brugval
is weergegeven in afbeelding 2. De voorzijde is enigszins kritisch i.v.m. kans op het
vastlopen van het brugval t.o.v. het landhoofd aan de voorzijde i.v.m. uitzetting door
warmte. Gezien het feit dat de meting is uitgevoerd tijdens een periode van langdurige
warmte en een temperatuur van 24˚C is de verwachting dat het val vast loopt gering.
De onderzijde van het brugval is t.h.v. de voorhar en en achterhar aangeslagen door
gemiddelde corrosie. De omvang is kleiner dan 10% van het totale oppervlak.
De draaipunten aan het brugval vertonen geen krakende of bijgeluiden tijdens een
brugbeweging. De deksels op het brugval zijn ongeconserveerd en vertonen een gemiddeld
corrosiebeeld.

Advies:

-

De onderzijde van het brugval ontdoen van de aanwezige corrosie en voorzien van een 3
laags conserverings reparatie systeem.
De deksels van de draaipunten dienen ontdaan te worden van de aanwezige corrosie en
voorzien te worden van een 3 laags conserveringssysteem.
Opmerking: de locatie van de aanwezige corrosie is niet of nauwelijks te bereiken met
mechanische gereedschappen t.b.v. het verwijderen van de corrosie. Dit zal d.m.v. schuren
uitgevoerd moeten worden. Dit gaat alleen ten koste van de reinheid van het te
behandelen oppervlak na de behandeling middels schuren.

Afbeelding 2: gemeten speling tussen het brugval en het landhoofd
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Foto 15: slijtlaag op brugval

Foto 16: spelling brugval t.o.v. landhoofd t.h.v.
Achterhar

Foto 17: beginnende corrosie t.h.v. voorhar

Foto 18: beginnende corrosie t.h.v. achterhar

Foto 19: rechter draaipuntval

Foto 20: door corrosie aangeslagen deksel
van het rechter draaipunt
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3

INSPECTIE HYDRAULISCHE BOUWDELEN

3.1

Status hydraulische installatie

Datum

Logboek aanwezig

Logboek
ingevuld

Rapport
ondertekend

Laatst
uitgevoerde
inspectie datum

14-6-2018

nee

nee

nee

onbekend

Datum

Hydraulisch schema aanwezig
SCHEMA NUMMER

Opmerkingen

14-6-2018

01-28820.0000

Op foto’s vastgelegd

V

14-6-2018

Instructie noodbediening

Op foto’s vastgelegd

V

14-6-2018

Ja

Nee

Geen stuklijst aanwezig

X

Opmerkingspunten:
-

De enige zichtbare controle is de datum vermelding van de controle van het olie niveau op
10-03-2017. Het bouwjaar van de installatie is 1985.
Er is geen logboekboek aanwezig t.b.v. de hydraulische installatie.
Er is geen stuklijst van de hydraulische componenten aanwezig t.b.v. de hydraulische
installatie.
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3.2

Onderdelen op het aggregaat.

INSPECTIE -PUNTEN
Controle

Onderdelen op het aggregaat

Opmerkingen

GOED

V

Uitwendige lekkage kleppen /
manifold blokken

V

V

Uitwendige lekkage leidingen /
slangen / en koppelingen

V

V

Uitwendige lekkage reservoir

V

V

Lekkage filters

V

V

Lekkage pomp

V

V

Lek bak , vrij van olie

V

V

Lekkage overige componenten

V

V

Globale uiterlijke staat

FOUT

Aggregaat bevind zich in een
redelijk goede staat

Staat van onderhoud

Opmerkingspunten:
-

De inhoud van de lekbak is niet toereikend om de hoeveelheid olie uit de voorraadtank op
te vangen.

-

De lekbak is door gevorderde corrosie aangeslagen en de wanddikte is op een aantal
plekken dun.

Foto 21: hydraulisch aggregaat

Foto 22 corrosie t.p.v. lekbak onder aggregaat
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3.3

Olie conditie

INSPECTIE -PUNTEN
Controle

Olie conditie

Opmerkingen

GOED

V

Olie niveau

Juist

V

V

Kleur

Donker , lijkt verouderd

V

V

Olie monster genomen

Uitslag over ca 8 werkdagen

V

V

Olie soort - Type

Shell – type Tellus 22

V

V

Temperatuur

Op moment ca 20 Graden C

V

FOUT

Opmerkingspunten:
-

Er zijn oliemonsters van de hydraulische olie genomen. De uitslag hiervan bepaalt of er
actie ondernomen dient te worden.
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3.4

Hydraulische cilinder.

INSPECTIE -PUNTEN
Contr
ole

Hydraulische cilinder

Opmerkingen

GOED

V

Uitwendige lekkage langs de
uitgaande as

Zweten langs de uitgaande as

V

Beschadigingen aan de uitgaande as

Ziet er netjes uit, buiten stuk van
de as is onder chroom laag licht
gecorrodeerd

V

Lekkage of beschadigde delen aan
kleppen , leidingen e.d op of aan de
cilinder

V

Bevestigingen delen , Lager ogen
.e.d.

Geen zichtbare of hoorbare
afwijkingen, wel veel vervuiling

V

V

Druk bij cilinder uitsturen

75 Bar

V

V

Druk bij cilinder insturen

75 Bar

V

V

Rondpomp druk 20

20 Bar

V

V

Slangen zijn sterk verouderd

Uitgehard en zweten bij
koppelingen

FOUT
X

V

- Leidingen, ventielen en
manifold zijn ernstig
gecorrodeerd.
- Op het manifoldblok zijn
kleine lekkages aangetroffen
- Tevens zijn er snijring
koppelingen toegepast (zou
volgens normering walform of
dichtkegel koppelingen moeten
zijni.v.m. de aanwezige
drukken in het systeem)

X

X

Opmerkingspunten:
-

Er is veel vervuiling bij de hefcilinder aangetroffen. Dit zijn voornamelijk olieresten
afkomstig van lekkages.
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Foto 23: hydraulische cilinder

Foto 25: snijring koppelingen

Foto 24: lekkage aan de bovenzijde van de
cilinder

Foto 26: hydraulische slangen zijn verouderd

.
Foto 27: manifoldblok (lekkage en
door corrosie aangeslagen)
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3.5

Agemene hydraulische werking

INSPECTIE -PUNTEN

Gecon
trolee
rd

Algemene werking Hydraulisch

Opmerkingen

GOED

V

Werking juist

Geen afwijkingen

V

V

Aansturingen juist

Geen afwijkingen

V

V

Tijd per beweging, brug ,, op ,,

20 seconden

V

V

Tijd per beweging, brug ,, neer ,,

25 seconden

V

FOUT

Opmerkingspunten:
-

3.6

Er zijn meldingen geweest van storingen en/of uitval. Tevens zijn er geen service rapporten
of bonnen aanwezig op de locatie van de Doesbrug.

Algemene elektrische werking

INSPECTIE -PUNTEN
Gecon
trolee
rd

Algemene werking elektrisch

Opmerkingen

GOED

V

Werking juist

V

V

Aansturing juist

V

V

Bedrading intact

V

V

Connectoren vast

V

V

Proportionele stuurkaarten

Geen afwijking

FOUT

V

Opmerkingspunten:
-

Uitgebreide inspectie van de elektrische installatie is opgenomen in dit rapport.
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3.7

Samenvatting hydraulische inspectie

Opmerkingspunten:
-

De hydraulische installatie is gebouwd in 1985.

-

De cilinder vertoond diverse uitwendige lekkages, met name aan het ventielenblok op de
cilinder.

-

Het leidingwerk is zwaar geoxideerd.

-

De hydraulische slangen zijn uitgehard en zweten bij de pers hulsen/koppelingen.

-

Er is onder de cilinder geen lekbak aanwezig.

-

Het manifoldblok waar de ventielen op gemonteerd zijn is ernstig geroest en de verf is
grotendeels afgebladderd
Het aggregaat zweet aan de dekselpakking maar is verder in redelijk goede staat en de
werking is goed. De slangen van het aggregaat zijn uitgehard en de conservering is matig

-

De leidingen zijn voorzien van snijring koppelingen ( moet dichtkegel of walform verbinding
zijn), koppelingen hebben vliegroest bij wartelmoeren.

-

De lekbak onder het skit is te klein om alle olie bij eventuele lekkage op te kunnen vangen
en is ernstig door corrosie aangeslagen.

-

De olie is verouderd en donker van kleur, om de conditie van de olie vast te kunnen stellen
is er een oliemonster ter inspectie genomen. (op moment van rapportage schrijven nog
geen analyse terug van het oliemonster)

-

De filters zijn oud en vervuild, hier is geen status van bijgehouden.

-

Er is ook behoorlijk veel vervuiling van olieresten op het aggregaat en in de kelder
aanwezig.

Advies :
-

De cilinder dient uitgebouwd en ter revisie aangeboden te worden.

-

Het manifold blok op de cilinder en de ventielen dienen ontroest en in een
conserveringssysteem gezet te worden.

-

Waar nodig moeten de ventielen en kleppen vervangen

-

Het leidingwerk vervangen zowel op de cilinder en langs de wanden

-

Alle hydraulische flexibele slangen vervangen i.v..m. uitdroging

-

Het aggregaat uitbouwen / loskoppelen en ter revisie aanbieden

-

Nieuwe grote lekbak onder het aggregaat plaatsen , uitvoeren in RVS

-

Indien oliemonster slecht uitvalt zal de olie vervangen dienen te worden. Hierbij dient ook
rekening gehouden te owrden met het evnetueel moeten reinigen van de binnenzijde van
het reservoir.

-

De dokumentatie, schema’s en stuklijsten opstellen en actueel maken.

-

De gehele kelder dient gereinigt en ontdaan van olieresten te worden.
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4.1

Apparatenkast

4.1.1

Kastverwarmingen/ thermostaat

V

√

4.1.2

Kastverlichting met schakelaar

V

√

4.1.3

Schakelaars

V

√

4.1.4

Relais

V

√

28

4.1.5

Tijd relais

V

√

29

4.1.6

Trafo’s

V

√

4.1.7

Zekeringen

V

√

4.1.8

Beveiligingsautomaten

V

√

30

4.1.9

Aardlekautomaat

F

4.1.10

Glaszekeringen klemmen

V

√

4.1.11

Thermisch beveiliging

V

√

4.1.12

WCD

V

√

4.1.13

Netwachter

V

4.1.14

Bedrading

V

√

4.1.15

Klemmenstroken

V

√

4.1.16

Bekabeling

V

√

4.1.17

Tekeningenpakket schema aanwezig

V

√

4.1.17

Andere apparatuur in de kast

V

√

Foto 28: relais

Foto 29: tijdrelais

√

√

Foto 30: beveiligingsautomaten

Opmerking
nummer

Foto

Urgentie

Slecht

Omschrijving

Matig

Apparatenkast

Voldoende

4.1

Wijze van
Inspectie

INSPECTIE ELEKTRISCHE BOUWDELEN

Nummer

4

n.v.t.

Hollandia Services BV | Postbus 12 | 2920 AA Krimpen aan den IJssel | T: +31 (0) 180 – 540 518 | E: info@hollandiaservices.nl | I: http://www.hollandiaservices.nl

1

31

8

Foto 31: netwachter
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4.2

Opmerking
nummer

Foto

Urgentie

Slecht

Matig

Voldoende

Omschrijving

n.v.t.

Bedieningspaneel

Wijze van
Inspectie

Nummer

4.2

Bedieningspaneel

4.2.1

Buitenkast/ montage

V

√

4.2.2

Kast vergrendeling/ Slot

V

√

4.2.3

Afdichting

V

√

4.2.4

Noodstop

V

√

4.2.5

Drukknoppen

V

√

4.2.6

Schakelaars

V

√

4.2.7

Signalering

V

√

4.2.8

Bedrading/ bekabeling

V

√
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4.3

Opmerking
nummer

Foto

Urgentie

Slecht

Matig

Voldoende

Omschrijving

n.v.t.

Bedieningspaneel hyrauliek installatie

Wijze van
Inspectie

Nummer

4.3

Hydrauliek installatie

4.3.1

Motoren

V

√

4.3.2

Werkschakelaar

V

√

4.3.3

Niveau opnemers

V

√

4.3.4

Drukschakelaars

V

√

4.3.5

Stand melding naderingschakelaars
brug dicht en open

V

4.3.6

Flowopnemer

V

√

4.3.7

Lasdoos ten behoeven
naderingschakelaars

V

√

4.3.8

Bedrading

V

√

4.3.9

Bekabeling

V

√

4.3.10

Kabelinvoering

V

√

√

32/33

Foto 32 & 33: stand meldingsschakelaars brug open en dicht
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4.4

Energie laagspanning

4.4.1

Hoofdverdeelinrichtingen

V

√

4.4.2

Gezekerde waarde 25 AMP

V

√

4.4.3

KWh meter standen

V

√

I : 665622
II: 578230

√

4.5.3

Vlotterballen

V

√

4.5.4

Lasdoos

V

√

Voldoende

Omschrijving

n.v.t.

Opmerking
nummer

Foto

Urgentie

Slecht

Verlichting/WCD

Wijze van
Inspectie

Nummer

4.6

Opmerking
nummer

V

Opmerking
nummer

Isolatie waarde 340 MOhm

Foto

4.5.2

Foto

√

Urgentie

V

Urgentie

Lenspomp

Slecht

4.5.1

Slecht

Lenspomp

Matig

4.5

Matig

Voldoende

Omschrijving

n.v.t.

Lenspomp

Wijze van
Inspectie

Nummer

4.5

Matig

Voldoende

Omschrijving

n.v.t.

Energie laagspanning

Wijze van
Inspectie

Nummer

4.4

4.6

Verlichting/ WCD

4.6.1

Tl-verlichting 2 x 36 watt

4.6.2

Nood/ vlucht verlichting

4.6.3

WCD 230 volt

V

√

4.6.4

WCD 400 volt

V

√

4.6.5

Lasdozen

V

√

4.6.6

Kabels

V

√

4.6.7

Kabelgoot/ leidingen

V

√

V

√
√

2
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V

√

4.7.2

Motor ASB 1

V

√

4.7.3

Motor ASB 1 Isolatiewaarde > 500 MOhm

V

√

4.7.4

Motor ASB 1 Werkschakelaar

4.7.5

ASB 1 Besturingskast

V

√

4.7.6

ASB 1 Eindschakelaars boom op/ neer

V

√

7.7

ASB 1 Hand bedieningsschakelaar

V

√

7.8

Tekeningen

V

Urgentie

Slecht

3

7

3

7

4.8

Afsluitboom 2

4.8.1

Afsluitboom 2 NMA TAP 7

V

√

4.8.2

Motor ASB 2

V

√

4.8.3

Motor ASB 2 Isolatiewaarde > 500 MOhm

V

√

4.8.4

Motor ASB 2 Werkschakelaar

4.8.5

ASB 2 Besturingskast

V

√

4.8.6

ASB 2 Eindschakelaars boom op/ neer

V

√

4.8.7

ASB 2 Hand bedieningsschakelaar

4.7.8

Tekeningen

V

√

Urgentie

Slecht

Matig

Voldoende

Omschrijving

n.v.t.

Afsluitboom 2

Wijze van
Inspectie

Nummer

4.8

√

Opmerking
nummer

Afsluitboom 1 NMA TAP 7

Opmerking
nummer

4.7.1

Foto

Afsluitboom 1

Foto

4.7

Matig

Voldoende

Omschrijving

n.v.t.

Afsluitboom 1

Wijze van
Inspectie

Nummer

4.7
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Foto

Opmerking
nummer

Urgentie

Slecht

Matig

Voldoende

Omschrijving

n.v.t.

Landverkeerseinen

Wijze van
Inspectie

Nummer

4.9

34

3

4.9

Landverkeerseinen

4.9.1

Behuizing

V

√

4.9.2

Lens

V

√

3

4.9.3

Lamp

V

√

3

9.4

Afdichting

V

√

3

9.5

Kabels / aansluiting

V

Foto 34: behuizing landverkeersseinen

√

Foto 35: behuizing hoogte licht.
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Foto

Opmerking
nummer

Urgentie

Slecht

Matig

Voldoende

Omschrijving

n.v.t.

Scheepvaartseinen

Wijze van
Inspectie

Nummer

4.10

36/37

4

4.10

Scheepvaartseinen

4.10.1

Behuizing

V

√

4.10.2

Lens

V

√

4

4.10.3

Lamp

V

√

4

4.10.4

Afdichting

V

√

4

4.10.5

Kabels / aansluiting

V

√

4.10.6

Montage

V

√

Foto 36 & 37: behuizing scheepvaartseinen
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Opmerking
nummer

Foto

Urgentie

Slecht

Matig

n.v.t.

Omschrijving

Voldoende

Besturing ten behoeven van SVS & ODVS

Wijze van
Inspectie

Nummer

4.11

V

√

5

4.11.3

19 inch rack

V

√

4.12

Stuurkaarten t.b.v. hydrauliek

Omschrijving

4.12

Stuurkaarten t.b.v. Hydrauliek

4.12.1

Besturingskaarten t.b.v. Hydrauliek

V

√

Opmerking
nummer

Voedingsmodule230volt – 24 Volt

Foto

4.11.2

Urgentie

5

Slecht

√

Matig

V

Voldoende

Besturingskaarten t.b.v. stroom meting

n.v.t.

4.11.1

Wijze van
Inspectie

Besturing ten behoeven SVS & ODVS

Nummer

4.11

38/39

6

Foto 38 & 39: besturingskaarten t.b.v. de hydrauliek
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Verwijzing opmerkingen

Opm. nr.

4.13

Elektrische 0 Inspectie Doesbrug te Leiderdorp

1

WCD’s in de bedienruimte zijn niet voorzien van aardlekschakelaars.

2

Nood/ vlucht verlichting niet aanwezig in bedienruimte.

3

Landverkeerseinen zijn verouderd maar voldoen nog wel.

4

Scheepvaar/ ondervaartseinen zijn verouderd bij schade niet te vervangen.

5

Besturingskaarten t.b.v. scheepvaart verlichting zijn verouderd, geen reserve materiaal bij
storing.

6

Besturingskaarten t.b.v. hydrauliek besturing, geen reserve kaarten aanwezig.

7

Tekeningen in de betreffende afsluitbomen zijn verrot en beschimmeld,

8

Er liggen nu verschillende tekening pakketten in de apparatenkast met aantekeningen welk is
de actuele versie.
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4.14

Samenvatting van de elektrische installatie

Opmerkingspunten:
-

De installatie verkeert in goed staat en werkt naar behoren. Echter de ouderdom van
diverse componenten kunnen storingen en problemen veroorzaken.

-

De scheepvaart en onderdoorvaartseienen zijn sterk verouderd en bij schade of defect
raken zijn deze in het geheel of onderdelen ervan niet meer lever- en vervangbaar.

-

Als er zich een storing voordoet in de scheepvaart/ onderdoorvaartseinen met betrekking
op besturings niveau waarbij gesproken moet worden over de besturingskaarten, dan zijn
er geen componenten van Weseman ( stroombewaking relais) op voorraad of niet meer te
verkrijgen.

-

Het bovenstaande geldt tevens ook voor de voedingsblokken in het 19 inch rack, 230 Volt
naar 24 Volt

-

Er zijn reserve besturingskaarten t.b.v. de hydraulische besturing aanwezig.

-

De landverkeersseinen zijn veroudert en werken nog op een 230volt. Dit is geen veilige
spanning.

-

De brugsensoren voor stand signalering zijn verouderd en de montageplaat is geoxideerd,
dit komt niet ten goede van de installatie en de betrouwbaarheid hiervan.

-

Er zijn drie verschillende versies van het tekeningpakket met aantekeningen aanwezig. Er
is niet bekend welke van deze de actuele versie is.

-

Het onderhoudsvoorschrift in de slagboomkast is aangeslagen door inwerking van vocht en
schimmel. Tevens is er geen elektrisch schema aanwezig t.b.v. de slagboomkast. Dit punt
is ook vermeldt in hoofdstuk 2.2

-

De wandcontactdozen in de bedieningsruimte zijn niet voorzien van aardlekschakelaars.

-

De nood- en vluchtwegverlichting is niet aanwezig in de bedieningsruimte.

Advies:
-

De landverkeersseinen, onderdoorvaartseinen ombouwen naar Led II met daarin opgenomen
een nieuw toe te passen stroombewakings relais.

-

De elektrische schema’s en onderhoudsvoorschriften t.b.v. de slagboomkasten per blad
insealen en plaatsen t.p.v. de apparatenkast in de brugkelder.

-

Er dient nagegaan te worden welke van de drie elektrische schema’s het meest met de
werkelijke situatie overeenkomt. Tevens dient deze aangevuld te worden met de
aangebrachte aantekeningen vermeld t op één van de aanwezige elektrische schema’s,
aanwezig in de brugkelder.
De montageplaat van de brugsensoren t.b.v. de stand signalering, schoonmaken en opnieuw
conserveren. Aansluitend nieuwe benadering schakelaars aanbrengen.
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5

MEERJAREN KOSTEN OVERZICHT KOMENDE 10 JAAR
Meerjaren kosten overzicht komende 10 jaar

Hfd. Stuk

Omschrijving

NB

2019

€

Regulier onderhoud

4.850

2020

€

4.947

2021

€

5.046

2022

€

5.147

2023

€

5.250

2024

€

5.355

2025

€

5.462

2026

€

5.571

2027

€

5.683

2028

€

5.796

Totaal

€

53.106

Opmerking

2.1 / 2.2

Geluidsbron aanbrengen

€

600

€

600

2.1 / 2.2

Schema onderhoud uitdraaien en insealen

€

350

€

350

2.1 / 2.2

Reflectie stickers op slagboom

€

500

€

1.750

Verkeershinder

€

2.500

Verkeershinder

€

3.250

Verkeershinder

€

3.500

Verkeershinder

€

500

2.3

Rubber stootbuffers vernieuwen

€

2.4

Smeerleiding aanbrengen naar bovendraaipunten

2.5

Harpsluitingen vervangen hangkettingen

2.6

Herstel conservering onderzijde val

3.7

Cilinder reviseren

€

2.500

€

2.500

* Tijdens geheel groot onderhoud
* Kosten ook geheel afhankeljik wat gevonden wordt tijdens
revisie

3.7

Manifold blok ontroesten en conserveren incl. ventielen en
kleppen vervangen

€

3.500

€

3.500

* Tijdens groot onderhoud

3.7

Leidingwerk vervangen op cilinder en langs de wanden

€

1.250

€

800

* Tijdens groot onderhoud

3.7

Hydraulische flexibele slangen vervangen

€

1.250

3.7

Aggregaat uitbouwen en daarna laten reviseren

€

1.750

€

1.750

* Tijdens groot onderhoud
* Revisie op nacalculatie

3.7

Nieuwe grote lekbak onder aggregaat

€

1.750

€

1.750

* Tijdens groot onderhoud
* Kan alleen na uitbouw aggregaat

3.7

Olie verversen

€

1.750

€

1.750

Afhankelijk uitkomst olie analyse

3.7

Oliefilters vervangen

€

1.000

3.7

Documentatie, schema's en stuklijsten actueel maken

€

750

€

750

€

1.750

4.000
€

3.250
€

€

€

3.500

1.250

1.000

3.7

Kelder reinigen

€

1.250

€

1.250

4.14

SVS en LVS vervangen

€

4.500

€

4.500

4.14

Ombouwen “weseman” componenten

€

2.000

€

2.000

4.14

Voedingsblokken ombouwen

€

1.500

€

1.500

4.14

Brugsensoren vernieuwen

€

2.000

€

2.000
* Indien schema aanwezig bij gem Leiderdorp > controle op
nacalculatie
* Indien niet aanwezig > schema geheel nakijken en opnieuw
optekenen > kosten nacalculatie

4.14

Actualiseren elektrische schema

4.14

Schema elektra uitdraaien en insealen

4.14

Wandcontact > aardlekschakelaar aanbrengen

€

300

4.14

Nood en vluchtwegverlichting aanbrengen

€

750

€

17.400

€

350

€ 24.300

€

10.197

€

5.046

€

5.147

Opmerking
Jaarlijkse indexatie aangenomen van 2%
Advies om werkzaamheden uit te voeren, echter indien
installatie goed werkt geen noodzaak

Bedragen zijn indicatief.
Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.
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Bijlage 12: Verklarende woordenlijst
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Begrippenlijst
Aanbrug

Het vrij boven het land gelegen brugdeel.

Aanleghoogte

Hoogte van een constructie, onmiddellijk na de aanleg.

Aanslag

Aanrakingsvlak op vaste ondersteuning waar bewegend deel
(deur) tegen rust.

Aanslaglijst

Houten of metalen strook als aanrakingsvlak (zie aanslag).

Achterhar

Eindstijl van het raamwerk van een sluisdeur, waaraan zich de
draaipunten bevinden.

Achterloopsheid

Lekstroom achter een constructie om.

Achterloopsheidscherm Voorziening – meestal in de vorm van een damwandscherm - in
de lengterichting van een constructie om lekstromen te
voorkomen.
(Af)meervoorzieningen

Voorzieningen (zoals bolders) voor het vastleggen van schepen.

Anker

Een anker draagt de krachten - die op een constructie worden
uitgeoefend - af naar de ondergrond. Een ankerconstructie
bestaat uit meerdere onderdelen; gording, ankerstang en een
ankerschot/-wand of ankerjuk.

Ankerjuk

Verankering door middel van een paalboksysteem, opgebouwd uit
trek- en drukpalen.

Ankerkracht

De krachten die door het anker dienen te worden opgenomen is
de ankerkracht. De deksloof of gording neemt de ankerkrachten
op en verdeelt deze over de damwandplanken. Met de berekende
ankerkrachten kunnen de ankers en de gording bepaald worden.

Ankerschot

Zie “ankerwand”.

Ankerstang

Trekstang; Gekoppelde (holle) metalen staven die de ankerwand
verbinden met de te verankeren constructie.

Ankerstoel

Knieplaatconstructie; Constructie ten behoeve van de montage
van de ankerstangen over op te verankeren constructie.

Ankerwand

Verticaal in de grond geplaatst schot van staal, beton of hout dat
Met trekstangen is verbonden met de damwand.

ASR

Alkali-Silica Reactie in beton, waarbij bestandelen van
Toeslagmiddelen (vanuit het beton) reageren met - in het
poriënwater van het beton aanwezige - alkaliën. De
reactieproducten kunnen poriënwater absorberen en zwellen,
waardoor het beton uiteindelijk kan scheuren.

Balans

Om het wegdek (de val) van een ophaalbrug gemakkelijk omhoog
te halen, is de brug voorzien van een soort poort (de hamei),
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waarop, zoals gezegd, als een weegschaal de balans rust.
Dit is een constructie, bestaande uit (meestal) twee lange balken
(de balanspriemen), gekoppeld door een middenbalk halverwege;
deze ligt draaibaar op de hamei. Aan het ene uiteinde van de
priemen hangt de val aan kettingen of stang. Aan het andere
uiteinde zijn de priemen gekoppeld door de broekbalk, waaraan
het contragewicht is bevestigd (ballastblok of ballastkist). Het
moet (ongeveer) hetzelfde gewicht hebben als de val, zodat de
brug met relatief weinig kracht kan worden geopend.
Balanspriem

zie “Balans”

Beheer

Geheel van activiteiten dat noodzakelijk is om te waarborgen dat
de functies (van objecten) blijven voldoen aan de daarvoor
vastgestelde eisen en normen.

Beheerder

Partij waarbij een object in beheer is.

Beheerplan

Plan dat het beleid en de taakopdracht van de beheerder
formuleert ten aanzien het beheer en onderhoud aan de objecten.
Het plan beschrijft het doel, de beheermethoden, de
(gemeentelijke) verantwoordelijkheden en vervult een belangrijke
rol in zowel de interne als externe communicatie. Tevens
beschrijft het het beleid ten behoeve van de ontheffing- en
vergunningverlening.

Beheerregister

Document waarin de - voor het behoud van de te beheren
objecten – kenmerkende gegevens en de feitelijke toestand van
de objecten nader zijn omschreven.

Bekleding

Beschermende laag van hout, beton of ander materiaal.
Synoniem voor beschieting of beschot. Zie ook “taludbekleding”.

Bekledingsdeel

Houten plank als onderdeel van een bekleding.

Belasting

Oorzaak van krachten/vervorming in een constructie.
Bijvoorbeeld: Op een kademuur uitgeoefende in- en uitwendige
krachten.

Beleid

Geheel van bestuurlijk gemaakte keuzen.

Beplanking

Bekleding in het verticale vlak of bedekking in het horizontale
vlak, samengesteld uit houten delen (planken).

Bestaande bouw

Aanwezige bouwwerken in, op en nabij te beheren objecten.

Bestorting

(Het storten van) materiaal om erosie van de vooroever van een
constructie, of erosie van de waterbodem voor een constructie, te
voorkomen.

Betonkesp

zie “kesp”.

Betuining

Lichte houtconstructie ten behoeve van taludverstevingen.

Bevoegd gezag

Overheidsinstantie die bevoegd is om een besluit te nemen.
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Bewegingswerk

Werktuigbouwkundige constructie om een brug of sluisdeur te
Kunnen bewegen.

Bezwijken

Het optreden van ontoelaatbaar grote vervormingen van een
constructie zodanig dat de samenhang daarvan verloren gaat.

Bezwijkkans

Kans op bezwijken van een constructie of een (onder)deel van de
constructie.

Bezwijkmechanisme

De wijze waarop een constructie bezwijkt (bijvoorbeeld;
afschuiven).

Bodembescherming

Bescherming van de waterbodem tegen erosie. Dit is onder
andere mogelijk door middel van het aanbrengen van stortsteen
(eventueel in combinatie met een zinkstuk).

Bolder

Gietijzeren of stalen “paddestoelen” waarom een tros kan worden
gelegd om een schip vast te leggen.

Broekbalk

Aan het uiteinde zijn de balanspriemen gekoppeld door de
broekbalk, waaraan het contragewicht is bevestigd (ballastblok of
ballastkist).

Brug

Een beweegbare of vaste verbinding voor verkeer tussen twee
punten, die door water gescheiden zijn.
Vaste brug: Een brug met een starre constructie met een vaste
doorvaarthoogte.
Beweegbare bruggen: Een brug waarbij de doorvaarthoogte
tijdelijk vergroot kan worden door toepassing van een of
meerdere beweegba(a)r(e) brugdek(ken).

Brugbuis
een of

Een aan de brugconstructie hangende buis of mantelbuis t.b.v.
meerdere nutsvoorziening(en).

Brughuis

Onderkomen voor brugwachter.

Brugdek

Bruggedeelte dat rechtstreeks wordt belopen of bereden.

Bruggenhoofd

Zie landhoofd.

Bruglicht

Ten behoeve van de scheepvaart op een brug geplaatst licht.

Composiet

Vezelversterkte kunststoffen.

Conserveren

Verduurzamen. Bestand maken tegen aantasting (bederf, rotting,
roest, chemische aantasting, enz.).

Contragewicht

Gewicht – in de vorm van een ballastblok of ballastkist –
bevestigd aan de balanspriemen. Deze zorgt voor het tegenwicht
van het gewicht van de “val”, hierdoor kan de brug met relatief
weinig kracht worden geopend.

Corrosie

Aantasting van staal.
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(Spannings)corrosie

Een scheurvormende corrosievorm onder invloed van de
Gelijktijdige inwerking van een corrosief medium en
trekspanningen. Spanningscorrosie kan in praktisch alle metalen
optreden. Zonder de trekspanningen zou het metaal veelal niet of
nauwelijks worden aangetast door hetzelfde medium.

(Spleet)corrosie

Treedt op in spleten en kieren die opgevuld raken met water. In
deze kieren en spleten kan het water niet voldoende ververst
worden, zodat het water een “agressievere” samenstelling krijgt.

Damplank

In de grond te heien plank van hout, staal of beton, als onderdeel
Van een damwand.

Damwand

Grondkerende constructie bestaande uit in de grond aangebrachte
verticale elementen die onderling zijn gekoppeld met een
slotconstructie of een messing/groef verbinding. Eventueel
achterwaarts in de grond verankerd.

Damwandkesp

Afdekprofiel voor de damwand.

Damwandslot

Verbindingsconstructie tussen de afzonderlijke stalen
damwandplanken.

Dekband

Vaak gebruikte naam bij een natuurstenen of prefab betonnen
deksloof.

Dekdeel

Houten brugdekplank.

Deksloof

Een horizontale betonnen, stalen, houten of kunststof balk
waarmee de bovenkant van een damwand of beschoeiing
wordt bedekt. Het doel van de deksloof is tweeledig:
1) Verhoging van de vormvastheid van de damwand/ beschoeiing
door de koppeling van de bovenkant van de verticale
damwandplanken.
2) Verkrijgen van een rechte afdekking van de profielen van de
damwand of beschoeiing.
De deksloof is meestal van hetzelfde materiaal als de damwand. Bij
houten damwandplanken wordt vaak een (hard)houten deksloof
toegepast. Damwanddelen staan niet één horizontale lijn, verdient
een gewapend betonnen deksloof de voorkeur boven een stalen
deksloof. Soms wordt een betonnen deksloof in het werk gestort.

Destructief
Onderzoek

Bij destructief onderzoek (afgekort DO) gaat het te onderzoeken
object(of deel van een groter object) verloren, bijvoorbeeld
Doordat men uitprobeert bij welke kracht het object bezwijkt.
Zoals de naam het zegt is het materiaal na de test niet meer
bruikbaar als constructief element.
Destructieve tests worden gedaan om informatie in te
winnen van de eigenschappen, voor toekomstig gebruik van
het materiaal. De voornaamste DO-technieken zijn:
Trekproef (om de volgende parameters te bepalen):
•
Vloeigrens,
•
Treksterkte,
•
Breukspanning & rek,
•
Taaiheid,
•
Broosheid.
Rektesten;
Vermoeiingstesten;
Hardheidstesten.
Destructieve tests zijn vrij makkelijk uit te voeren, in
vergelijking met de niet-destructieve testen.
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(Niet) Destructief
Onderzoek

Onder niet-destructief onderzoek (afgekort NDO) worden
onderzoektechnieken verstaan waarmee men een indruk kan
krijgen van de kwaliteit van een te onderzoeken object zonder dit
object te beschadigen. Dat kan men bijvoorbeeld bereiken door er
een röntgenfoto van te maken. De voornaamste NDO-technieken
zijn:
Visuele inspectie;
Oppervlaktescheuren-onderzoek;
Scheurdieptemetingen;
Laagdiktemetingen;
Materiaalidentificatie.

Dilatatievoeg

Voeg of ruimte tussen bouwdelen die in de constructie zijn
Aangebracht om uitzetting en krimp op te vangen. Onder andere
veroorzaakt door temperatuurverschillen.

Doorvaartbreedte

De maximale toegestane breedte waarmee men een brug door, of
een sluis in, mag varen.

Doorvaarthoogte

De doorvaarthoogte van een brug is de maximale hoogte
waarmee een schip er ongehinderd onderdoor kan varen, en
wordt doorgaans gemeten vanaf het gemiddelde niveau van het
wateroppervlak.

Draagkabel

De feitelijke dragers van de belasting die worden overgedragen
Vanuit de hangkabels bij een hangbrug.

(Drenkelingen)ladder

Voorziening die gelegenheid biedt - om een te water geraakt
persoon – uit het water te klimmen.

Duiker

Ondergrondse waterdoorlaat van beperkte afmetingen.

Duikerbrug

Een duiker die door toepassingen van grondkerende constructies
bij de uitstroomopeningen het uiterlijk heeft van een kleine brug.

Dwarsprofiel

Doorsnede haaks op de lengterichting.

Eigendom

Het meest omvattende recht dat een (rechts)persoon op een zaak
Kan hebben.

Faalmechanisme

De opeenvolging van gebeurtenissen die Leiderdorp tot falen.

Falen

Het niet meer vervullen van de primaire functie.

Fender

Energie absorberende constructie (object) dat tegen voorkant van
De kade wordt geplaatst ter voorkoming van beschadiging van de
kade en scheepshuid bij het afmeren van schepen.

Functionele levensduur

De termijn dat een object voldoet aan de vereiste functies.

Fundering op palen

Paalfundering; Een fundering waarbij de belasting van/op de
constructie door middel van palen naar dieper gelegen
draagkrachtiger lagen wordt overgebracht. De funderingskracht
wordt ontleend aan puntweerstand en/of wrijvingskrachten langs
de paal.
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Fundering op staal

Staalfundering; Op staal funderen is rechtstreeks op de grond
bouwen, dus zonder gebruik te maken van funderingspalen.
Veelal in de vorm van plaat of strokenfundering.

Geleidewerk

(Fuikvormige) constructie aansluitend aan het hoofd van een
kunstwerk voor het geven van mechanische en visuele geleiding
tijdens het invaren van dat kunstwerk.
Toelichting: Niet bedoeld voor het afmeren van vaartuigen.
Geleidewerken hebben ten doel schade aan kunstwerk en schip te
voorkomen.

Geotextiel

Kunststof doek dat moet voorkomen dat de onderliggende
kleinere delen uit de bodem uitspoelen (wordt toegepast tussen
de basislaag en het filter).

Glooiing

Onder een helling gelegen constructie, bedoeld voor het (over
een beperkte afstand) overbruggen van het niveauverschil tussen
het maaiveld en de waterbodem.

Gording

Over meer steunpunten doorgaande balk (ligger), als onderdeel
van remmingwerken, damwanden en beschoeiingen. Bij
damwanden draagt de gording zorg voor de verdeling van de
puntlasten van de ankers over een groter oppervlak van de wand.

Grondkerende
constructie

Constructie in hoofdzaak bestaande uit een wand van hout, staal
of beton en een verankering.

Haalkom

Voorziening (komvormige uitholling) in een sluis- of kademuur
waaraan men een schip kan vastmaken. In sluizen met weinig
verval wordt een enkele rij haalkommen aangebracht. Bij sluizen
die een groter niveauverschil overbruggen vindt men meerdere
rijen boven elkaar (Buitensluis).

Haalpen

Afkorting van verhaalpen. Pen geplaatst op remmingwerken en
op de bovenkanten van meerpalen, die bestemd is om schepen te
verhalen. Door kleinere schepen wordt deze ook als bolder
gebruikt.

Haalring

Stalen ring, aangebracht op het horizontale vlak van de kade en
verankerd in de bodem met behulp van zware (beton)blokken.
Het fungeert als hulpmiddel om grotere schepen te verhalen.
Door kleinere schepen wordt deze ook als bolder gebruikt.

Hameistijl

Stijl van een ophaalbrug, waarop de balans rust.
draagconstructie in de vorm van een juk of poort waarop de
broekbalk met het contragewicht van een val- of ophaalbrug
draait.

Hameipoort

Onderdeel van een ophaalbrug, bestaande uit twee hameistijlen
die aan de bovenzijde zijn gekoppeld door een dwarsbalk.

Hangkabel

Kabel die bij een hangbrug de verbinding vormt tussen brugdek
en de draagkabel.
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Hefdeur

Sluisdeur, die verticaal op en neer bewogen wordt. Vroeger ook
schuifdeur genoemd.

Heugelstang

Stang van een windwerk, met rechthoekige doorsnede en aan
één lange zijde voorzien van tanden.

Hoogheemraadschap

Waterschap waarin hoogheemraden het bestuur voeren.

Inlaat

Met een inlaatvoorziening (zoals bijvoorbeeld een duiker, afsluiter
Of pompgemaal) kan vers water een watergang/-systeem binnen
stromen.

Inpeiling

Opmeting van de waterbodem voor aanvang van
werkzaamheden.

In situ onderzoek

Een Latijnse uitdrukking die “op zijn plaats” betekent. Bij in situ
onderzoek wordt onderzoek verricht zonder het te onderzoeken
object/medium te verplaatsen (bijvoorbeeld; duikonderzoek).

Inspecties

Geheel van controles waarmee de toestand en de kwaliteit (van
een object) in ogenschouw wordt genomen.

Insteek

De “knik” tussen het horizontale maaiveld en het talud.

Invloedstrook

Strook, direct grenzend aan een object, waar aan
gebruiksfuncties beperkingen worden gesteld teneinde het object
in stand te houden.

Invloedszone

De tot het object behorende gronden, die daadwerkelijk bijdragen
aan het waarborgen van de stabiliteit, zowel aan de land- als aan
De waterzijde van het object.

Kaapstander

Een verticaal opgestelde windas die rondgedraaid wordt door
middel van vier of meer handspaken.

Kade

Kleine dijk. Grondkerende constructie voor het afmeren van
schepen.

Kade-meubilair

Verzamelnaam voor constructies voor het afwerken van de kade
zoals afmeervoorzieningen, bolders, trappen en remmingwerken.

Kademuur

Aanlegplaats voor vaartuigen met een verticale wand met een
grond- en waterkerende functie en voorzien van
aanlegvoorzieningen.

Keermuur

Verankerde, of op zichzelf staande wand die tot doel heeft grond
te keren.

Kerende hoogte

De hoogte van de kademuur van de ontwerpdiepte tot de
bovenkant van de kade.

Kernzone

Binnenste zone van het keurgebied, deze zone ligt ter
weerszijden van de middenkruinlijn (tussen de buitenteen en
binnenteen inclusief eventuele bermen). Zone met de meest
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stringente keurverondeningen.
Kesp

Afdek/koppel -profiel/-balk aan de bovenzijde van een
damwandconstructie. Draagbalk over een rij palen van een
paalfundering.

Keur

Verordening van een Waterschap of Hoogheemraadschap, waarin
gebods- en verbodsbepalingen zijn opgenomen en waarvan de
naleving door sancties kan worden afgedwongen.

Keurzone

Geheel van – in de keur gedefinieerde – zones aan weerszijden
van een waterkering waarop geboden en verboden van de keur
van toepassing zijn. De gehele keurzone bestaat uit een
kernzone, beschermingszone en buitenbeschermingszone.

Klos

Kort stuk hout als vulstuk of console.

Kopbalk

Zie “deksloof”.

Kopshout

De zaagvlakzijde in hout waarop de poriën of jaarringen zijn te
zien; vlak loodrecht op de vezelrichting.

Krimpscheur

Dunne scheur die ontstaat door het krimpen van het materiaal.
Het risico dat een krimpscheur na volledig drogen van het
materiaal veel groter wordt, is zeer klein. Constructief gezien
heeft een krimpscheur geen enkele betekenis.

Kruinhoogte

Hoogste gedeelte van de kade/waterkering.

Kunstwerken

Door mensen gemaakte objecten in wegen, wateren of dijken die
Niet bestaan uit grond, zand of klei. (Dijken worden grondwerken
genoemd).

Landhoofd

Ook wel bruggenhoofd genoemd. Steunpunt van de brug in de
oever, meestal gevormd door een uitbouw of aanbouw in de
oever. Een landhoofd heeft vrijwel altijd ook de grondkerende
functie aan het einde van een brug.

Legger

Beheerdocument van Waterschap of Hoogheemraadschap met
jurische relevantie gegevens t.b.v. watergangen en kades.
Hierin is omschreven waaraan het object moet voldoen naar
richting, vorm, afmeting, constructie en waarin de
keurbegrenzingen worden weergegeven. Tevens geeft het
document de verplichtingen en onderhoudsplichten weer.

Life-cycle-kosten

Som van de totaalkosten van de constructie gedurende de hele
levensduur; bouwsom, beheer en onderhoud, sloopkosten.

Ligger

Balk als onderdeel van een dragende constructie.

Loopsteiger

Steiger, ingericht voor verkeer te voet.

Maaiveld

Hieronder wordt het (natuurlijke) terreinoppervlak verstaan.

Maatregelenpakket

Verzameling van werkzaamheden - die in combinatie – tot een
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gewenst doel/resultaat Leiderdorp.
Mantelbuis

Holle buis in de grond aangebracht om ruimte te creëren voor
later aan te brengen kabels of betonvulling. Na het aanbrengen
van een betonvulling kan de mantelbuis (=hulpbuis) weer worden
getrokken.

Meerpaal

In het water geplaatste paal, bestemd om schepen aan/af te
meren. Veel meerpalen zijn in remmingwerken, steigers en
geleidewerken verwerkt.

Meerstoel

Zware, in het water geplaatste, constructie om een schip aan/af
te meren. Bestaat meestal uit een aantal dichtbij elkaar
geplaatste en met elkaar verbonden meerpalen.

NAP

Normaal Amsterdams Peil.

Natuurlijk talud

De hoek waaronder ontgraven grond uit zichzelf blijft staan.

Natuurvriendelijke
oever

Dragen bij aan het verbeteren van de waterkwaliteit en het
verhogen van de natuur- en belevingswaarden van een gebied.
Er zijn verschillende vormen van natuurvriendelijke oevers.

NEN

Nederlandse Eenheidsnorm van het Nederlands Normalisatie
Instituut.
NEN-EN: Normen geldig binnen Europa.
ISO:
Normen geldig op wereldschaal.

Oeverconstructie

De grondkerende constructie ter instandhouding van de gronden
gelegen aan water.

Olifantskop

Zwaar type bolder.

Onderhoud

Het geheel van activiteiten die tot doel hebben een object in een
technische staat te houden of terug te brengen, die nodig wordt
geacht voor het door het object te vervullen functie(s).

Onderhoudsplan

Plan dat de concrete (technische) maatregelen beschrijft die
gericht zijn op het blijvend laten functioneren van de constructie.

Onderloopsheid

Stroming van grondwater onderlangs een waterbouwkundig
kunstwerk.

Ondersabelen

Het opvullen van de (kleine) ruimte tussen constructieonderdelen, bijvoorbeeld het herstellen van de stellaag
tussen de deksloof en het onderliggende metselwerk. Soms kan
een tweecomponenten-giethars voor het ondersabelen worden
toegepast.

Onderslagbalk

Wordt toegepast als ondersteuning van een muur die in de
dwarsrichting op de “gewone” vloerbalken staat, dus om de op de
vloer steunende
muur te dragen.

Onderwateroever

Gedeelte van de oever dat onder de laagwaterlijn is gelegen tot
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aan de waterbodem, ook wel vooroever genoemd.
Ontwerp levensduur

Levensduur zoals door de opdrachtgever verlangd wordt. Deze
wordt opgenomen in het programma van eisen.

Ontwerp waterstand

De waterstand die de basis vormt voor een ontwerpberekening.

Opklampen

Twee beplankingen (beschietingen) zodanig op elkaar spijkeren,
dat de delen elkaar haaks kruisen.

Oplegging

Draagvlak of tussenconstructie op de plaats waar een ligger op de
ondersteuning rust.

(Opleg)zadel

Oplegmiddel tussen damwand en bovenbouw.

Overbelasting

Overschrijding van een nog juist veilig geacht criterium voor de
belasting.

Overbouwd talud

Over het talud heen gebouwde steigerachtige kadeconstructie.

Overgangsconstructie

Een constructie die twee verschillende constructies op elkaar
aansluit.

Paalbok

Een uit meerdere schoor geplaatste of ingeleide palen
samengestelde fundering, verankering- of hijsconstructie.

Paaljuk

Zie “paalbok”.

Paalmuts

Bolderhoedje, bolderdeksel; tegen het inwateren aangebrachte
afdekking op de bovenkant van houten (meer)palen en
remmingwerken.

Paalprop

Zie “meerstoel”. Vaak gebruikt bij een geleidewerk of
wachtplaats.

Peiling

De hoogte/diepte van het water of bodem opmeten.

Penetratiemortel

Een bindmiddel dat in de holle ruimten tussen de verschillende
elementen kan worden aangebracht om de samenhang tussen de
elementen te vergroten.

Perkoenpaal

Gepunte paal, meestal van vuren- of grenenhout.

Planperiode

Periode waarvoor een (beleids)plan geldt.

Plasberm

Met stenen bestorte berm langs de teen van een kade ter hoogte
van het laagwater peil.

Pompenkamer

Een droge ruimte, meestal boven de waterkelder, waarin de
voorzieningen voor de pompinstallatie zijn opgenomen.

Ponton

Een drijvend platform dat als voornaamste doel heeft het
ondersteunen van datgene wat er op staat/ligt. Dat kan een
hijskraan zijn, een pontonbrug, een aanlegsteiger of een andere
constructie die niet op de bodem van een watergang/ haven kan
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worden gefundeerd.
P.P.filterdoek

Geotextiel van polypropyleen.

Primaire waterkering

Een waterkering, die beveiliging biedt tegen overstroming
doordat deze ofwel behoort tot het stelsel dat een dijkringgebied
omsluit, ofwel vóór een dijkringgebied is gelegen.

Profiel

Vorm van een dwarsdoorsnede van een gewalst stalen
constructiestaaf. Profiel van vrije ruimte Ruimte (aan weerszijde
van een kade) die naar het oordeel van de beheerder nodig is ten
behoeve van (toekomstige) versterking van de constructie.

Pyloon

Een pyloon is een grote stalen of betonnen toren bij hang- of
tuibruggen, waaraan de staalkabels bevestigd zijn, waaraan de
brug hangt.

Raai

Een denkbeeldige lijn, meestal loodrecht op de richting van een
object, geprojecteerd ten behoeve van lodingen of andere
opnemingen.

Regel

Horizontaal geplaatst onderdeel van een stijl- en regelwerk of
raamwerk.

Remmingwerk

Houten of stalen constructie langs een kunstwerk met een
energie absorberende functie voor het afremmen of geleiden van
schepen.

Renovatie

Herstel of aanpassing van de functionaliteit waarbij een
substantieel deel van de bestaande constructie wordt toegepast
in de nieuwe constructie.

Restauratie

Herstel of aanpassing van een constructie waarbij zoveel mogelijk
gebruik gemaakt wordt van het oorspronkelijke ontwerp,
toegepaste materialen en verbindingsconstructies.

Rij-ijzer

Stalen voegovergang.

Rollaag

Rij verticaal gemetselde (bak)stenen, zowel “op de kop” als “op
de strek”.

Schamphout

Plaatselijk bekledingshout, meestal op hoeken.

Schanskorf

Ook wel steenkorf genoemd. Het is een met grond, zand of steen
gevulde - vaak metalen - korf die gebruikt kan worden om
walkanten te beschermen tegen instorting/afkalving.

Schotbalk

Waterkerende balk in een sluis, als onderdeel van een stapeling,
waarmede een noodkering kan worden gevormd.

Sluisdeur

Een sluisdeur is een poort die water tegenhoudt en zo het
niveauverschil aan beide zijden in stand houdt.
Een sluis bestaat doorgaans uit een bassin, ook wel kolk
genoemd, met aan beide zijden een sluisdeur. Er zijn
verschillende soorten sluizen met hun verschillende sluisdeuren:
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-

Puntdeur;
Klepdeur;
Hefdeur;
Roldeur;
Waaierdeur.

Sluishoofd

Sluisgedeelte waarin zich de keermiddelen (sluisdeuren)
bevinden.

Sponning

Doorgaande groef in een houten constructiedeel of in een muur.

Standaardbeheer

Onder het standaardbeheer wordt verstaan de
vastgestelde samenstellingskeuze van een aantal maatregelenpakketten voor het beheer en onderhoud van een object.

Steenzetting

Een toplaag die bestaat uit in verband geplaatste (zet)stenen.

Stijl

Verticaal geplaatst onderdeel van een stijl- en regelwerk of
raamwerk.

Stijl- en regelwerk

Constructie, samengesteld uit stijlen en regels, samen een
raamwerk of frame vormend, meestal bestemd om er een
beschieting of beplating tegen aan te brengen.

Stootvoeg

Staande voeg; de verticale voeg bij metselwerk.

Streefbeelden

Beschrijven de toestand van een object die volgens het vigerende
beleid is gewenst.

Stellaag

Laag metselspecie die gebruik wordt om bijvoorbeeld dekbanden
op de gewenste hoogte en het juiste afschot te plaatsen.

Strijkgording

Gording of balk die ter beveiliging tegen aanvaring en ijsgang
tegen brugpijlers wordt aangebracht.

Strip

Metalen strook met rechthoekige doorsnede.

Streklaag

De laag stenen die met de lange smalle zijde zichtbaar is.

Talud

Het schuine gedeelte (van een glooiing), met een helling tussen
1:1 en 1:10.

Taludbekleding

Afdekking van een talud ter bescherming tegen golfaanvallen en
langsstromend water. De taludbekleding bestaat uit een
erosiebestendige toplaag van veelal beton/natuursteen
elementen of een half open verharding van asfalt, inclusief de
onderliggende vlijlaag, filterlaag, kleilaag en/of geotextiel.

Technische levensduur

Zie “constructieve levensduur”.

Typologie

Indeling in verschillende categorieën (typen).

Uitlaat

Een voorziening waarmee overtollig water de watergang/systeem uit kan stromen wordt aflaat of uitlaat genoemd.
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Vakwerk

Staalconstructie, waarvan de staven driehoeken vormen, zodat
een vormvast geheel ontstaat.

Val

Het beweegbare deel van bepaalde bruggen en stuwen.

VAT

Kosten voor voorbereiding, administratie en toezicht (kosten voor
engineering, het toezicht en projectmanagement) betreffende de
realisatie van een civiel kunstwerk

Veiligheidsnorm

Getal dat door de bevoegde autoriteit is toegekend aan een
object, als relatieve maat voor de vereiste veiligheid in de
bescherming tegen bezwijken.

Veiligheidstoetsing

Controle van de sterkte van (onderdelen van) een constructie.

Verankering

Constructie om (een deel van) de horizontale krachten op te
nemen. Hoofdvormen zijn: horizontale verankering, trekpalen en
trekankers.

Vleugelwand/-muur

Muur die niet evenwijdig aan (bijv. de sluis-as) loopt, maar onder
een kleine hoek.

Voegovergang

Voegovergangen hebben tot doel ruimte te bieden om
constructies te laten verlengen, verkorten, verplaatsen in
verticale richting en roteren ten opzichte elkaar.

Voetplaat

Vlakke stalen plaat aan de onderkant van een (staal)constructie
om montage op een andere constructie mogelijk te maken.

Vooroever

zie “onderwateroever”.

Vooroeverbescherming

Verdediging (structurele vastlegging) van de vooroever door
middel van een zinkstuk of bestorting.

Waterkelder

Een ruimte waarin hemelwater, eventueel lekwater en verloren
vloeistoffen tijdelijk opgeslagen worden.

Waterschap

Publiekrechtelijke doelcorporatie met taken op het gebied van
waterstaatkundige zorg.

Windwerk

Bewegingswerk (hefwerk) voor een schuif.

Wrijfhout

Of wrijfgording; een horizontale houten of kunststof balk die is
aangebracht tegen een geleidewerk, kademuur of damwand. Dit
om schade aan de constructie en de scheepshuid te voorkomen.

Wrijfstijl

Verticale balk die gebruikt wordt tussen schip en kade, ter
beperking van schade aan schip en scheepshuid, als gevolg van
een wisselend waterpeil.

WRO

Wet Ruimtelijke Ordening.

Zakscheur

Zakscheur is geen officiële term maar geeft de oorzaak goed
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weer. Een zakscheur is een scheur in de constructie die is
ontstaan als gevolg van zakking. Omdat hier sprake is van
ongelijke zakking is een zakscheur bijna altijd problematisch en
niet alleen van cosmetische aard. Wanneer de zakking
voortschrijdt en er geen maatregelen tegen worden ondernomen
zal een zakscheur na verloop van tijd ernstiger worden.
Zetscheur

Een zetscheur is een scheur in de constructie die ontstaan is als
Gevolg van zetting. Meestal is zetting een éénmalig verschijnsel –
nadat de fundering volledig belast is met de opbouw - maar de
constructie blijft verder stabiel. Een zetscheur is daarom over het
algemeen niet ernstig; reparatie is voornamelijk cosmetisch.

Zetting

De verticale vervorming van grondlagen als gevolg van
volumeverkleining, veelal als gevolg van een bovenbelasting, de
eigen massa en/of uittreden van water.

Zettingsschade

Schade als gevolg van het zich voordoen van zetting.

Zinker

Een kabel of buisleiding die een watergang kruist. Deze leiding
heeft men dan laten afzinken op/in de waterbodem. Deze hoeft
niet altijd in een afzonderlijke mantelbuis te liggen: een
gezinkerde kabel is niets anders dan een afgezonken kabeldeel.
Omdat afzinking geen garantie geeft voor de diepteligging van de
leiding over langere tijd, wordt deze werkwijze sinds ongeveer
het jaar 2000 niet meer toegepast. Bij kleine watergangen zoals
poldersloten wordt gebruikgemaakt van een zogenaamde
boogzinker, een gekromde mantelbuis die onder de waterbodem
door wordt geperst en waar de leiding in komt te liggen.
Bij grote watergangen wordt een zogenaamde horizontaal
gestuurde boring toegepast.
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