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Geachte leden van de gemeenteraad,

Om onze openbare ruimte zo optimaal en efficiënt mogelijk te beheren, zijn 
beheerplannen opgesteld voor alle beheerdomeinen in Leiderdorp. Het gaat hierbij 
om de domeinen wegen, straatmeubilair, civiele kunstwerken (bruggen), openbare 
verlichting, speelplaatsen, groen, water, reiniging en begraafplaats. in de bijlage 
treft u deze beheerplannen aan samen met het "integraal Overzicht Beheerplannen 
Kapitaalgoederen Openbare Ruimte".

De beheerplannen geven ons inzicht in de kwaliteit van het areaal en de benodigde 
beheer~ en onderhoudsmaatregelen en vormen de basis om het beheer van de 

openbare ruimte samen met alle belanghebbenden vorm te geven.

Met onze beleidskaders als vertrekpunt hebben wij in beeld gebracht hoe het 
beheer en onderhoud van onze buitenruimte wordt vormgegeven en hoe de 
hiervoor benodigde middelen zich verhouden tot de beschikbare middelen. Wij 

dragen hierbij voorstellen aan hoe de verschillen overbrugd kunnen worden en 
geven aan welke aanvullende middelen incidenteel en structureel nodig zijn. Bij het 

opstellen is conform de financiële verordening 2018 een meerjarenperspectief van 

10 planjaren (2020-2029) aangehouden. De budgettaire effecten worden betrokken 
bij de verwerking van de Kadernota 2020-2023.
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MANAGEMENT SAMENVATTING 

In een beheerplan wordt weergegeven hoe het beheer van het betreffende kapitaalgoed in de 

voorliggende planperiode wordt vorm gegeven. Onder beheer wordt hier verstaan: alle 
onderhouds- en vervangingsmaatregelen die nodig zijn voor het duurzaam instandhouden van 

de bestaande objecten en voorzieningen in de openbare ruimte. 
 

Er zijn voor de volgende domeinen (kapitaalgoederen) beheerplannen 2020-2029 opgesteld; 

Wegen, Straatmeubilair, Spelen, Openbare Verlichting, Kunstwerken, Groen, Water, Reiniging 
en tot slot Begraafplaatsen. 

 
De beheerplannen 2020-2029 zijn opgesteld op basis de huidige vigerende kaders: het 

vastgestelde beeldkwaliteitsniveau B conform beleidskader “Beheervisie openbare ruimte” 
(vastgesteld 10 maart 2014) en zijn als uitgangspunt gehanteerd bij het opstellen van deze 

beheerplannen. Voor het  beheerplan Begraafplaats geldt een inspanningsverplichting op  

beeldkwaliteitsniveau A. 
 

Met het opstellen en vaststellen van de beheerplannen 2020-2029 kunnen de volgende 
resultaten benoemd worden; 

 

 Met deze beheerplannen 2020-2029 realiseren we voor de komende planperiode de 
afgesproken beeldkwaliteit (Niveau B CROW) voor de openbare ruimte. 

 Met de vastgestelde beheervisie openbare ruimte (RBS2014I00164, 10 maart 2014) en 
deze beheerplannen 2020-2029 is de basis voor het beheer en onderhoud van de 

openbare ruimte voor de komende 10 jaar inzichtelijk gemaakt en vastgelegd.  
 We houden structureel rekening met Voorbereiding, Administratie en Toezicht (VAT)-

kosten voor groot onderhoud- en vervangingswerkzaamheden, wat de planning ten 

goede zal komen. 
 We werken conform de beleidskaders en regels zoals is vastgelegd in de Financiële 

verordening 2018. 
 We werken conform de beleidskaders en regels zoals deze door de commissie BBV 

(Besluit Begroting en Verantwoording) zijn opgesteld. 

 We stemmen het meerjaren uitvoeringsprogramma beheer na vaststelling zowel intern 
als ook met andere programma ’s af en maken waar mogelijk werk met werk. 

 We leveren met het vervangingsprogramma wijken belangrijke input zodat we goed 
kunnen anticiperen op en afstemmen met  het programma duurzaamheid, programma 

bereikbaarheid en de verstedelijkingsopgave. 

 
In onderstaande tabel is het totaal financieel overzicht (verschil benodigd budget ten opzichte 

van beschikbaar budget) opgenomen over alle domeinen inclusief dotaties voorzieningen en de 
uitzetting van de kapitaallasten.  

 

Beheerplan 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Kunstwerken 51  11  -2  -41  -68  -78  -112  -122  -131  -140  

Water -70  -28  -35  -42  -49  -56  -63  -70  -77  -83  

Straatmeubilair -158  -162  -166  -169  -169  -169  -168  -168  -171  -171  

Openbare 
verlichting -11  -21  -12  -13  -26  -36  -47  -53  -64  -72  

Groen  -100  -100  -100  -100  -100  -100  -100  -100  -100  -100  

Spelen -7  -18  -40  -45  -54  -59  -60  -64  -69  -73  

Wegen  17  7  -8  -80  -159  -205  -214  -246  -281  -304  

Begraafplaats 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Reiniging 2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  

Totaal -277  -309  -361  -488  -623  -701  -763  -821  -891  -942  
Tabel 0 .1  Totaaloverzicht Exploitatie inc lusief kapitaallasten en dotaties 

 
Dekking voor de nadelen in de periode 2020 t/m 2023 kan deels gevonden worden door een 

deel van de kapitaallasten te dekken vanuit de bestemmingsreserve Integraal Beheer.  In 

totaal wordt hiervoor € 4.500.000 ingezet van deze reserve, hiervan is € 2.580.259 het 
restantbudget uit de voorziening IBOR dat vrijvalt, dit wordt nader toegelicht in H4.4. en H4.5. 
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Indien deze dekking verwerkt wordt, is het eindsaldo zoals weergegeven in tabel 0.2. 

 

 
Tabel 0 .2  Beschikbare dekking vanuit bestemmingsreserve Integraal Beheer 
 

Het bovenstaande eindsaldo is het gevolg van het grote (wijk)vervangingsopgave en de 

daaruit voortkomende kapitaallasten op de exploitatie, dit saldo zal worden betrokken bij de 
uitwerking van de Kadernota 2020-2023 (zie verder toelichting H4). 

 

Met de aangepaste werkmethodieken die met de beheervisie openbare ruimte zijn ingezet, het 
gebruik van het beheer- en informatiesysteem GBI, de verdere ontwikkeling van kennis, kunde 

en afstemming over zowel de domeinen als met projecten uit andere programma’s zijn we in 
staat om kwaliteitsniveau B te realiseren en dit ook voor de planperiode 2020-2029 uit te 

voeren. 

 
Ook belangrijk te noemen is dat de volledigheid en nauwkeurigheid waarmee deze 

beheerplannen zijn opgesteld verbeterd is ten opzichte van de beheerplannen uit 2014, onder 
andere dankzij het gebruik van het beheer- en informatiesysteem GBI. Zo zijn de 

areaalgegevens met GBI nu nauwkeuriger in beeld en is een verbeterslag gemaakt om de VAT 
kosten per domein inzichtelijk te maken. Dit zal de uitvoering van de groot onderhoud- en 

vervangingswerkzaamheden in relatie tot de planning ten goede komen. 

 
  

Verschil vs dekking 

reserve IBOR
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Verschil -277 -309 -361 -488 -623 -701 -763 -821 -891 -942 

Dekking reserve 157 219 242 249 249 243 243 243 241 237

Saldo -120 -90 -120 -240 -374 -458 -520 -578 -650 -704 
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1. INLEIDING 

 

1.1. Algemeen  
De gemeente is verantwoordelijk voor een adequaat beheer van haar kapitaalgoederen (ook 

wel domeinen genoemd) in de openbare ruimte zoals; Wegen, Speelvoorzieningen, 
Straatmeubilair, Kunstwerken, Riolering, Water, Openbare verlichting, Groen, Reiniging en 

Begraafplaats. 
 

Deze vallen allen onder programma 2 Aantrekkelijk Leiderdorp. Voor het beheer van 

kapitaalgoederen dienen actuele beheerplannen beschikbaar te zijn en is een vereiste wanneer 
een voorziening voor groot onderhoud is ingesteld (zie BBV notitie materiele vast activa 

H6.6.3. dec. 2017). Een voorziening groot onderhoud wordt door de raad, op grond van de 
financiële verordening artikel 212 Gemeentewet, gevormd om de lasten groot onderhoud over 

meerdere begrotingsjaren te egaliseren. 

In de Financiële Verordening 2018 van de gemeente Leiderdorp is in artikel 19b Onderhoud 
kapitaalgoederen opgenomen dat het college eens in de 4 jaar een beheerplan Integraal 

Beheer Openbare Ruimte aan de raad ter vaststelling aanbiedt.  
 

Voor de hierboven genoemde kapitaalgoederen zijn daarom beheerplannen opgesteld. De 
individuele beheerplannen hebben normaliter een planperiode van 5 jaar, echter om te voldoen 

aan de ‘financiële verordening 2018’ is een doorkijk gemaakt tot en met 2029. Het Integraal 

Water Keten Plan (IWKP) volgt een eigen route en planperiode (2019-2023) vanwege het feit 
dat de planperiodes met de regiogemeenten in het kader van de samenwerking in de 

afvalwaterketen gelijk zijn getrokken. 
 

In een beheerplan wordt weergegeven hoe het beheer van het betreffende kapitaalgoed in de 

voorliggende planperiode wordt vormgegeven. Onder beheer wordt hier verstaan: alle 
onderhouds- en vervangingsmaatregelen die nodig zijn voor het duurzaam instandhouden van 

de bestaande objecten en voorzieningen in de openbare ruimte. Binnen beheer en onderhoud 
wordt verder een onderscheid gemaakt tussen de dagelijkse verzorgende maatregelen, groot 

onderhoudsmaatregelen (om de technische en functionele staat te behouden) en het 

vervangen van objecten. Het resultaat is een schone, hele en veilige leefomgeving die voldoet 
aan vastgestelde kwaliteitsniveaus en functies zoals bereikbaarheid en toegankelijkheid.  

 
De resultaatteams Leefomgeving en Samen Infra staan voor een integrale manier van 

beheren. Het gaat hierbij niet alleen over onderhoud maar ook over de afstemming met 
andere projecten vanuit bijvoorbeeld programma duurzaamheid. Ook met de inbreng van 

beheerkennis bij ontwikkeling, inrichten, handhaving en vergunningverlening openbare ruimte 

leveren de resultaatteams Leefomgeving en Samen Infra een belangrijke bijdrage aan het 
optimaal en efficiënt beheren van de openbare ruimte. Ook communicatie is een belangrijk 

instrument om inwoners en andere belanghebbenden duidelijk te maken wat, wanneer en waar 
gedaan wordt, maar ook om te vertellen welke rol zij zelf hebben bij het instandhouden van de 

openbare ruimte. Dit belang is onderkend en afstemming zoeken is inmiddels de standaard 

werkwijze in de beheerplannen en binnen de resultaatteams Leefomgeving en Samen Infra. 

1.2. Waar staan we nu? 

In 2014 is voor de eerste keer het integraal beheer van de kapitaalgoederen tegelijk 

vastgesteld met de kennis en informatie die op dat moment beschikbaar was.  

Inmiddels zijn we een stuk verder; de beheerorganisatie is anders ingericht, werkt zelfstandig 
en op basis van afspraken. De informatie over welk areaal en hoeveel hiervan we in beheer 

hebben is nu actueler dan in 2014. Dit komt onder andere door de ontwikkeling van de 
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de verdere ontwikkeling van het beheer- en 

informatiesysteem GBI. Dat betekent dat de nu voorliggende beheerplannen actueler, beter en 

nauwkeuriger zijn voor wat betreft de uit te voeren onderhoudsmaatregelen en de hiermee 
gemoeide kosten. 

 
1.3. Doel Integraal Overzicht Beheerplannen 

Voor de kwaliteit van de openbare ruimte speelt het beheer en onderhoud hiervan een 
belangrijke rol, net als de functionele, esthetische, ruimtelijke en sociale aspecten. De 

resultaatteams Leefomgeving en Samen Infra zorgen nu, maar ook in de toekomst voor het 

goed en tijdig uitvoeren van onderhoud aan de kapitaalgoederen in de Openbare Ruimte.  
Daarnaast regelen en borgen ze dat ingrepen op het juiste moment, tegen de laagste mogelijk 

maatschappelijke kosten en zonder kapitaalvernietiging worden uitgevoerd. De  beheerplannen 
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beschrijven het areaal dat onderhouden wordt, wat de kwaliteit ervan is en welke 

onderhoudsmaatregelen waar, wanneer en tegen welke kosten uitgevoerd worden. Het zijn 

echter niet alleen de individuele beheerplannen die belangrijk zijn, maar ook hoe integraal over 
de domeinen heen naar het beheer en onderhoud van de openbare ruimte gekeken wordt, en 

wat het effect hiervan is. 
Doel van dit document “Integraal Overzicht beheerplannen kapitaalgoederen Openbare Ruimte 

2020-2029” is om het college en de raad van de gemeente Leiderdorp inzicht te geven in de 
integrale doorkijk en de financiële effecten hiervan.  

 

Het integraal financieel overzicht wordt gepresenteerd zodat in één document inzichtelijk is 
wat de financiële voor- en nadelen per domein en over alle domeinen gezamenlijk zijn. 

  
1.4. Kader  

De individuele beheerplannen (per domein) zijn opgesteld op basis van het vastgestelde 

beeldkwaliteitsniveau B (zie figuur 1.4.1. voor een illustratie van beeldkwaliteit B) conform de 
beheervisie Openbare ruimte Leiderdorp zoals vastgesteld met RBS2014I00164. 

 

 
Figuur 1 .4 .1  illustratie beeldkwaliteit B 

 

Verder gelden per domein specifieke kaders, deze worden benoemd in de individuele 
beheerplannen.  

 
 

 
2. PROCES TOTSTANDKOMING INDIVIDUELE BEHEERPLANNEN  

 

2.1. Voor welke Domeinen een beheerplan? 
De openbare ruimte is binnen de gemeente Leiderdorp ingedeeld in verschillende domeinen, 

die vervolgens weer kunnen bestaan uit verschillende producten. Voor de volgende  domeinen 
is een beheerplan opgesteld; Wegen, Straatmeubilair, Groen, Spelen, Kunstwerken, Openbare 

Verlichting, Water, Reiniging en Begraafplaats. 

 
Voor de domeinen Spelen, Openbare Verlichting, Reiniging is geen voorziening ingesteld maar 

is wel een beheerplan gemaakt vanwege de integrale afweging.  
 

2.2. Proces totstandkoming beheerplannen  
Voor het opstellen van elk beheerplan moeten een aantal stappen worden uitgevoerd. In figuur 

2.2.1 op bladzijde 9 is dit proces schematisch weergegeven. Op hoofdlijnen zijn deze stappen 

voor ieder beheerplan gelijk. Hieronder is per stap aangegeven wat deze inhoudt, waarom 
deze is uitgevoerd en wat ermee bereikt is. 
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1. Evaluatie beheerplannen 2014-2017 

De beheerplannen uit de vorige planperiode 2014-2017 en de financiële systematiek 

(indeling begroting en realisatie) zijn geëvalueerd. Zo is bepaald of de 
onderhoudsmaatregelen het juiste effect hebben gehad en of er wijzigingen in de 

onderhoudssystematiek of financiële systematiek nodig zijn.  
 

2. Inventariseren en vaststellen kwantiteit (wat hebben we in beheer?)  
Hier is het areaal bepaald; wat hebben we in beheer en hoeveel hebben we hiervan. Als 

gevolg van continue veranderingen in de openbare ruimte is dit echter nooit helemaal 

actueel, ongeveer 95%-98% is inmiddels met de komst van het beheer- en 
informatiesysteem GBI actueel. Het areaal vormt de basis voor planningen en benodigde 

kosten. 
 

3. Inspecteren; vaststellen huidige kwaliteit 

Voor een aantal domeinen is op basis van inspectieresultaten bepaald wat de actuele 
toestand, kwaliteit, van de objecten in dat domein is. Aan de hand van de 

inspectieresultaten wordt de prioritering bepaald; met andere woorden waar, wanneer, is 
welke onderhoudsmaatregel nodig om de functionaliteit en veiligheid van het object  te 

garanderen. 
 

4. Inventariseren relevant beleid en regelgeving 

In deze stap is het relevante beleid en regelgeving inzichtelijk gemaakt. Dit vormt het kader 
voor de beheerplannen. Ook kan het zo zijn dat gewijzigde wet- en regelgeving van invloed 

is op de prioritering of juist nieuwe aanvullende maatregelen vragen. In hoofdlijnen is 
beleid en regelgeving onder te verdelen in 5 beleidsniveaus Europees, Rijks, Provinciaal, 

Waterschap en Gemeente.  

 
5. Extra Controle en check op inspectieresultaten 

Het betreft een controle op volledigheid. Met deze stap is zeker gesteld dat de resultaten uit 
de inspecties compleet zijn en een werkelijk weergave geven van de huidige kwaliteit van 

het domein.  

  
6. Opstellen basisplanning 

De inspectieresultaten zijn geanalyseerd en vervolgens geïmporteerd in het beheer- en 
informatiesysteem. Vervolgens is bepaald waar, wanneer, welke onderhoudsmaatregel 

nodig is om de functionaliteit te garanderen. Het resultaat is de basisplanning. 
 

7. Afstemmen met overige werken en wensen. 

Naar aanleiding van de basisplanning is vervolgens bepaald of het nodig is mutaties door te 
voeren. De mutaties vloeien voort uit bijvoorbeeld politieke keuzes, werk met werk maken 

zoals clusteren van maatregelen en clusteren van onderhoud per wijk, beleidskeuzen, of dat 
er sprake is van een herstructurering in de nabije toekomst waarbij met het uitvoeren van 

onderhoud aangesloten kan worden. 

 
8. Opstellen beheerplan 

De gemuteerde basisplanning is gebruikt bij het opmaken van de beheerplannen. De 
beheerplannen geven inzicht in de wet- en regelgeving, de kwantiteit en de kwaliteit van 

het betreffende domein, het te realiseren uitvoeringsprogramma en financiële afwijkingen 
tussen het benodigde en beschikbare budget. 

 

9. Financiële afstemming beheerplannen 
Vanuit de gemuteerde basisplanningen zijn vervolgens de financiële consequenties van de 

beheerplannen samengevoegd tot één integraal financieel overzicht. Hieruit blijkt het totaal 
benodigde budget dat nodig is voor de uitvoering van de beheerplannen. Vervolgens is de 

meerjarenbegroting vergeleken met het benodigde budget. Op basis van de hieruit 

voortkomende  financiële resultaten wordt het bestuur geadviseerd of en zo ja welke 
aanpassingen er nodig zijn. 

 
10.Bestuurlijke vaststelling 

Vervolgens worden de beheerplannen bestuurlijk vastgesteld waarna verwerking plaats kan 
vinden in de kadernota 2020-2023 en de meerjarenbegroting 2020-2029. 
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Figuur 2 .2 .1  Schema proces totstandkoming beheerplannen  
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3. WIJKVERVANGINGSPROGRAMMA 

3.1. Afstemming vervangingen  

Er wordt de komende jaren veel werk in de openbare ruimte uitgevoerd. Niet alleen vanwege 

onderhoudsmaatregelen maar vooral ook vanwege verbeteringen in het kader van 
bereikbaarheid en herinrichting van de openbare ruimte in verschillende woonwijken. Deze 

werkzaamheden veroorzaken voor de gebruikers hinder in de openbare ruimte. Om deze 
hinder zoveel mogelijk te beperken is het van groot belang de werkzaamheden onderling af te 

stemmen. Naast het beperken van de hinder, is er ook een financiële component. Door goed 
met elkaar af te stemmen is het mogelijk in beeld te brengen welke onderlinge bijdragen naar 

elkaar verrekend kunnen worden. Hiermee wordt een efficiënte inzet van de middelen 

gerealiseerd en wordt zoveel als mogelijk is werk met werk gemaakt. 
 

Om deze redenen is het vervangingsprogramma wegen afgestemd op het 
uitvoeringsprogramma riolering (IWKP). Hiervoor zijn de projecten en onderhoudsmaatregelen 

over en weer in kaart gebracht en geografisch over elkaar heen gelegd.  

 
In het Integraal Waterketenplan (IWKP) wordt gemeld dat in de jaren ‘60 en ‘70 wijken de 

komende jaren de riolering vervangen moet worden voor een gescheiden stelsel, waarbij de 
ambitie is om dit klimaatadaptief in te richten. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden 

zal de hele straat open gaan, wat kansen biedt om de verouderde openbare ruimte vervangen 
voor nieuwe materialen en de straat duurzaam en klimaatadaptief in te richten. 

 

De komende 10 jaar wordt in de volgende wijken zowel de riolering als de openbare ruimte 
vervangen. Achter de wijknaam is de verwachte uitvoeringsperiode weergegeven. Deze is 

echter onder voorbehoud omdat het uitvoeringsprogramma nog moet worden afgestemd op 
programma bereikbaarheid, programma duurzaamheid en andere projecten en ontwikkelingen. 

De verwachting is dat na deze afstemming de uitvoeringsperiodes gaan verschuiven, hierbij 

houden we onder andere rekening met de technische kwaliteit van de riolering en de openbare 
ruimte.  

 
Projectnaam / Wijk  Verwachtte uitvoeringsperiode 

Oranjewijk    2020-2024 
Doeskwartier West  2020-2024 

Dreven (randen)  2020 

Hooiweide/ Winterkade 2021 
Kerkwijk/Wilgenpark  2022-2024 

Kreken – Zuid   2024 
Buitenstein/Brittenburg 2027-2028 

Touwbaan/Rietschans  2024 

Tollenaarsingel/Drakenstein 2022-2023 
Zomen Noord & Zuid  2025-2026 

Vogelwijk Noord & Zuid 2026-2029 
Zijlkwartier Zuid  2026-2029 
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4. FINANCIEEL OVERZICHT 

 

4.1. Inleiding 

In deze paragraaf worden de financiële overzichten van de beheerplannen gepresenteerd, 
waarbij de opmerkelijke afwijkingen worden toegelicht.  

 

In de Financiële Verordening van de gemeente Leiderdorp staat dat investeringen met een 
verkrijgingsprijs van minder dan € 5.000 niet geactiveerd worden. In de beheerplannen 

openbare ruimte 2020-2029 is deze regel nu doorgevoerd. De betreffende investeringen zijn 
doorgerekend voor wat betreft de kapitaallasten en deze zijn in het exploitatieoverzicht 

verwerkt en opgenomen. In hoofdstuk 4.3 is per beheerplan specifiek het financiële effect van 

de kapitaallasten als gevolg van de investeringen opgenomen. 
 

Een groot voordeel van het presenteren van de integrale beheerplannen (van alle domeinen 
kapitaalgoederen openbare ruimte binnen programma 2) op hetzelfde moment en met 

dezelfde planperiode,  is dat financiële voor- en nadelen over de domeinen heen binnen 
programma 2 Leefbaarheid opgevangen kunnen worden zonder dat daarbij de transparantie 

verloren gaat.  

4.2. Integraal Beheer Openbare Ruimte Totaal 

In onderstaande tabel 4.2.1. is het totaal financieel overzicht opgenomen over alle domeinen 

inclusief dotaties voorzieningen en de uitzetting van de kapitaallasten. De autonome 
ontwikkeling om voor het domein Kunstwerken te voldoen aan de machinerichtlijn is hier ook 

in verwerkt. Deze staan vermeld in H4.3.  
 

Beheerplan 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Kunstwerken 51  11  -2  -41  -68  -78  -112  -122  -131  -140  

Water -70  -28  -35  -42  -49  -56  -63  -70  -77  -83  

Straatmeubilair -158  -162  -166  -169  -169  -169  -168  -168  -171  -171  

Openbare 

verlichting -11  -21  -12  -13  -26  -36  -47  -53  -64  -72  

Groen  -100  -100  -100  -100  -100  -100  -100  -100  -100  -100  

Spelen -7  -18  -40  -45  -54  -59  -60  -64  -69  -73  

Wegen  17  7  -8  -80  -159  -205  -214  -246  -281  -304  

Begraafplaats 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Reiniging 2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  

Totaal -277  -309  -361  -488  -623  -701  -763  -821  -891  -942  
Tabel 4 .2 .1.Totaaloverzicht Exploitatie inclusief kapitaallasten en dotaties  (bedragen x € 1 .000)(-/- is  nadeel) 

 

Dekking voor de nadelen in de periode 2020 t/m 2023 kan deels gevonden worden door een 
deel van de kapitaallasten te dekken vanuit de bestemmingsreserve Integraal Beheer.  In 

totaal wordt hiervoor € 4.500.000 ingezet van deze reserve, hiervan is € 2.580.259 het 
restantbudget uit de voorziening IBOR dat vrijvalt, dit wordt nader toegelicht in H4.4. en H4.5. 

 

Indien deze dekking verwerkt wordt, is het eindsaldo zoals weergegeven in onderstaande tabel 
4.2.2. 

 

Verschil vs 

dekking reserve 
IBOR 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Verschil -277  -309  -361  -488  -623  -701  -763  -821  -891  -942  

Dekking reserve 157  219  242  249  249  243  243  243  241  237  

Saldo -120  -90  -120  -240  -374  -458  -520  -578  -650  -704  
Tabel 4 .2 .2. Beschikbare dekking vanuit bes temmingsreserve Integraal Beheer 
 

Het bovenstaande eindsaldo is het gevolg van de grote (wijk)vervangingsopgave en de daaruit 
voortkomende kapitaallasten op de exploitatie, dit saldo zal worden betrokken bij de 

uitwerking van de Kadernota 2020-2023. Met de aangepaste werkmethodieken die met de 

zelfsturende teams zijn ingezet, het gebruik van het beheer- en informatiesysteem GBI, de 
verdere ontwikkeling van kennis, kunde en afstemming over zowel de  domeinen als met 

projecten uit andere programma’s zijn we in staat om kwaliteitsniveau B te realiseren en dit 
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ook voor de planperiode 2020-2029 uit te voeren.  

 

Om een beeld te krijgen bij het eindsaldo en dit af te wegen tegen de kapitaallasten van het 
investeringsprogramma 2020-2029 is in onderstaande tabel 4.2.3 de uitzetting van de 

kapitaallasten op de exploitatie weergegeven 
 

 
Tabel 4 .2 .3. O verzicht Kapitaallasten beheerplannen 2020-2029 
 

Bij vergelijking van de tekorten van tabel 4.2.1 en 4.2.3 valt op te maken dat in de planjaren 
2020-2029 de tekorten worden veroorzaakt door structureel tekort bij groen en straatmeubilair 

voor het onderhoud. In de planjaren vanaf 2021 worden het effect van de kapitaallasten van 

het investeringsprogramma 2020-2029 zichtbaar en neemt toe van 46% van het tekort in 
2024 naar 74% van het tekort in 2029. 

4.3. Exploitatie per domein incl. kapitaallasten en inclusief dotaties 

Onderstaand is per domein het financieel resultaat inclusief eventuele dotaties aan de 

voorziening en de kapitaallasten gepresenteerd.  
 

Kunstwerken 
In onderstaande tabel 4.3.1. is de exploitatie Kunstwerken inclusief dotaties en kapitaallasten 

weergegeven. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar het betreffende 

beheerplan.  
 

Exploitatie 2020-2029 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Beschikbaar 707  697  714  713  711  710  708  707  705  704  

Benodigd 656  686  716  754  779  787  820  828  836  844  

Verschil 51  11  -2  -41  -68  -78  -112  -122  -131  -140  
Tabel 4 .3 .1. Exploitatie Kunstwerken inc lusief dotaties en kapitaallasten. (bedragen x € 1 .000)(-/- is nadeel) 

 
 

In onderstaande tabel 4.3.2. wordt het effect van het investeringsprogramma kunstwerken 
2020-2029 en de hieruit voortkomende kapitaallasten op de exploitatie gepresenteerd.  

 

Kapitaallasten ‘20-‘29 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Beschikbaar 78  212  229  227  226  224  223  222  220  219  

Benodigd 78  252  281  319  345  353  386  394  402  410  

Verschil 0  -40  -53  -92  -119  -128  -163  -172  -182  -191  
Tabel 4 .3 .2. O verzicht effec t kapitaallasten Kuns twerken. (bedragen x € 1.000)(-/- is nadeel) 

 
Hierbij zijn de volgende opmerkingen te plaatsen. Het volledige tekort wordt veroorzaakt door 

de uitzetting op de kapitaallasten. De investering voor de Leiderdorpsebrug (€ 2,5 miljoen) 
stond gepland voor uitvoering in 2020, op basis van de laatste raming is dit aangepast naar  

€ 3,1 miljoen. Het krediet is verdeeld over de planjaren 2019 en 2020. Dit verklaart het 

positieve saldo in 2020. Immers voorheen (bij uitvoering in 2019) werd met de volledige 
kapitaallasten in 2020 gerekend, nu worden de eerste kapitaallasten zichtbaar in 2020 en 

2021. Het krediet voor het vervangen van Oude spoorbaanbrug is verhoogd van € 900.000 in 
2021 naar € 1.434.704 in 2022.  

 

Autonome Ontwikkeling Machinerichtlijn. Er is in deze planperiode een totaalbedrag van          
€ 1.208.760 aan investeringen benodigd om de beweegbare bruggen te laten voldoen aan de 

machinerichtlijn. Deze richtlijn is onlangs aangepast en de benodigde investeringen voor de 
kunstwerken zijn daarmee het gevolg van een autonome ontwikkeling. Het betreft hier 

voornamelijk aanpassing van schakelkasten en vervangingen van elektrische installaties van 
de beweegbare bruggen. Deze hebben een afschrijving van 15 jaar. De kredieten en de hieruit 

voortvloeiende kapitaallasten zijn apart weergegeven in onderstaande tabel 4.3.3 en maken 

onderdeel uit van bovenstaande tabellen 4.3.1 en 4.3.2  
 

Kapitaallasten '20-'29 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Beschikbaar 497 700 764 778 766 761 756 751 744 736

Benodigd 473 760 861 1.004 1.128 1.211 1.269 1.326 1.391 1.435

Verschil 23 -60 -97 -226 -362 -450 -513 -575 -647 -698 



Gemeente Leiderdorp  12-2-2019 

 

13 

 

Machinerichtlijn 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

krediet 300  0  0  0  0  474  0  0  0  435  

kapitaallast 0  -22  -22  -22  -22  -22  -57  -56  -56  -56  
Tabel 4 .3 .3. Kredieten en kapitaallasten a.g.v. machinerichtlijn (bedragen x € 1.000)(-/- is nadeel) 

 
 

Water 

In onderstaande tabel 4.3.4. is de exploitatie Water inclusief dotaties en kapitaallasten 
weergegeven. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar het betreffende 

beheerplan.  
 

Exploitatie '20-'29 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Beschikbaar 381  385  387  387  387  387  386  386  386  386  

Benodigd 451  412  422  429  436  442  449  456  463  469  

Verschil -70  -28  -35  -42  -49  -56  -63  -70  -77  -83  
Tabel 4 .3 .4. Exploitatie Water inc lusief dotaties en kapitaallasten (bedragen x € 1 .000)(-/- is  nadeel) 

 
In onderstaande tabel 4.3.5. wordt het effect van het investeringsprogramma water 2020-

2029 en de hieruit voortkomende kapitaallasten op de exploitatie gepresenteerd. Onderdeel 
van het beheerplan water is het vervangen van de beschoeiingen waar binnen het MIP Water 

kredieten voor zijn opgenomen. 

 

Kapitaallasten ‘20-‘29 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Beschikbaar 26  30  32  32  32  32  32  31  31  31  

Benodigd 26  37  47  54  60  67  74  81  87  94  

Verschil 0  -7  -14  -21  -29  -36  -42  -49  -56  -63  
Tabel 4.3.5. O verzicht effec t kapitaallasten Water. (bedragen x € 1.000)(-/- is nadeel) 

 
Het verschil in de exploitatie water wordt veroorzaakt doordat in de komende jaren structureel  

€ 20.000 per jaar meer benodigd is voor het uitvoeren van inspecties, schouwen, onderzoeken 
en het opstellen van  beleids- en beheerplannen. De overige financiële afwijkingen betreffen de 

kapitaallasten (zie tabel 4.3.5) van het nieuwe investeringsprogramma voor het vervangen van 
de beschoeiingen. In het eerste planjaar 2020 is € 50.000 opgenomen om onderzoek en 

inspecties uit te voeren op de duikers zodat voor de planperiode 2021 en verder een 

gefundeerd uitvoeringprogramma beschikbaar is. 
 

 
Straatmeubilair 

In tabel 4.3.6. is de exploitatie Straatmeubilair inclusief dotaties aan de voorziening en  

kapitaallasten uit het investeringsprogramma straatmeubilair weergegeven. Het vervangen van 
de pollers en slagbomen maakt onderdeel van het beheerplan straatmeubilair en zijn als 

investeringen in het MIP Straatmeubilair opgenomen. Voor een uitgebreide toelichting wordt 
verwezen naar het betreffende beheerplan.  

 

Exploitatie '20-'29 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Beschikbaar 2  4  4  4  4  4  4  4  2  2  

Benodigd 160  167  170  173  173  173  173  173  173  173  

Verschil -158  -162  -166  -169  -169  -169  -168  -168  -171  -171  
Tabel 4 .3 .6. Exploitatie Straatmeubilair inc lusief dotaties. (bedragen x € 1 .000)(-/- is nadeel) 
 

 
In tabel 4.3.7. wordt het effect van het investeringsprogramma straatmeubilair 2020-2029 en 

de hieruit voortkomende kapitaallasten op de exploitatie gepresenteerd.  
 

Kapitaallasten ‘20-‘29 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Beschikbaar 2  4  4  4  4  4  4  4  2  2  

Benodigd 2  8  12  15  15  15  15  14  15  15  

Verschil 0  -4  -8  -11  -11  -10  -10  -10  -13  -13  
Tabel 4 .3 .7. O verzicht effec t kapitaallasten Straatmeubilair (bedragen x € 1 .000)(-/- is nadeel) 
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Het negatief saldo wordt voor 95% veroorzaakt door dotaties aan de voorziening 

straatmeubilair waar voorheen deze onderhoudskosten ten laste van onderhoud wegen werden 

gebracht. Voor het onderhouden en vervangen van de wegmarkering en belijning, het 
vervangen van verkeersborden, bewegwijzeringborden en het vervangen van bakjes, hekken 

en palen wordt jaarlijks € 123.383 aan de nieuw te vormen voorziening Straatmeubilair 
gedoteerd om deze werkzaamheden uit te bekostigen.  

 
 

Openbare Verlichting 

In tabel 4.3.8. is de exploitatie Openbare Verlichting inclusief kapitaallasten weergegeven.  
Het groot onderhoud wordt ten laste van de exploitatie gebracht en is in financiële omvang te 

klein om hiervoor een voorziening groot onderhoud in te richten. Voor een uitgebreide 
toelichting wordt verwezen naar het betreffende beheerplan.  

 

Exploitatie '20-'29 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Beschikbaar 299  322  363  375  374  373  373  372  371  371  

Benodigd 310  343  376  388  400  410  420  425  435  442  

Verschil -11  -21  -12  -13  -26  -36  -47  -53  -64  -72  
Tabel 4 .3 .8. Exploitatie O penbare V erlichting inc lusief kapitaallasten. (bedragen x € 1 .000)(-/- is nadeel) 
 

In onderstaande tabel 4.3.9. wordt het effect van het investeringsprogramma Openbare 

Verlichting 2020-2029 en de hieruit voortkomende kapitaallasten op de exploitatie 
gepresenteerd. 

 

Kapitaallasten ‘20-‘29 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Beschikbaar 32  55  97  108  107  107  106  105  104  104  

Benodigd 30  65  82  96  110  130  140  150  161  170  

Verschil 2  -10  15  12  -3  -23  -34  -45  -57  -66  
Tabel 4 .3 .9. O verzicht effec t kapitaallasten O penbare V erlichting. (bedragen x € 1.000)(-/- is nadeel) 

 
Het verschil is enerzijds te verklaren door de jaarlijks toenemende energiekosten en anderzijds 

door de uitzetting van de kapitaallasten als gevolg van het investeringsprogramma 2020-2029.  

Voor wat betreft de kapitaallasten geldt dat het hier vooral de vervangingskosten van 
armaturen en lichtmasten betreft die buurtgericht worden uitgevoerd. 

 
Groen 

In onderstaande tabel 4.3.10. is de exploitatie Groen inclusief dotaties aan de voorziening 

Groen weergegeven. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar het betreffende 
beheerplan.  

 

Exploitatie '20-'29 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Beschikbaar 1.733  1.733  1.631  1.631  1.624  1.624  1.624  1.623  1.623  1.620  

Benodigd 1.833  1.833  1.731  1.731  1.724  1.724  1.724  1.723  1.723  1.720  

Verschil -100  -100  -100  -100  -100  -100  -100  -100  -100  -100  
Tabel 4 .3 .10. Exploitatie Groen inclusief dotaties. (bedragen x € 1 .000)(-/- is nadeel) 

 

Het negatief saldo van € 100.000 wordt veroorzaakt door een hogere dotatie aan de 
voorziening groen om het groen, zoals bomen en heestervakken te vervangen die aan het 

einde van hun levensduur zijn. In de huidige meerjarenbegroting zijn hiervoor onvoldoende 
financiële middelen opgenomen om het groen te vervangen en beeldkwaliteit B te borgen. 

 
In onderstaande tabel 4.3.11. wordt het effect van het investeringsprogramma Groen 2020-

2029 en de hieruit voortkomende kapitaallasten op de exploitatie gepresenteerd. Er zijn in het 

beheerplan Groen 2020-2019 geen nieuwe investeringen opgenomen. 
 

 
Tabel 4 .3 .11. O verzicht effec t kapitaallasten Groen (bedragen x € 1 .000)(-/- is  nadeel) 

 

Kapitaallasten 20-29 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Beschikbaar 24 24 24 24 16 16 16 16 16 12

Benodigd 24 24 24 24 16 16 16 16 16 12

Verschil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Spelen 

In tabel 4.3.12. is de exploitatie Spelen inclusief kapitaallasten weergegeven.  

Het groot onderhoud wordt ten laste van de exploitatie gebracht en is in financiële omvang te 
klein om hier een voorziening groot onderhoud voor in te richten. Voor een uitgebreide 

toelichting wordt verwezen naar het betreffende beheerplan.  
 

Exploitatie '20-'29 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Beschikbaar 141  141  140  139  139  138  138  137  136  136  

Benodigd 148  159  180  184  193  197  198  201  205  208  

Verschil -7  -18  -40  -45  -54  -59  -60  -64  -69  -73  
Tabel 4 .3 .12. Exploitatie Spelen inc lusief dotaties en kapitaallasten. (bedragen x € 1 .000)(-/- is  nadeel) 

 
In onderstaande tabel 4.3.13. wordt het effect van het investeringsprogramma Spelen 2020-

2029 en de hieruit voortkomende kapitaallasten op de exploitatie gepresenteerd. 
 

Kapitaallasten '20-'29 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Beschikbaar 91  91  90  90  89  88  88  87  87  86  

Benodigd 91  102  123  127  136  140  141  144  148  151  

Verschil 0  -11  -33  -38  -47  -52  -53  -57  -62  -65  
Tabel 4 .3 .13. O verzicht effec t kapitaallasten Spelen (bedragen x € 1 .000)(-/- is nadeel) 

 

In tabel 4.3.13. is goed zichtbaar dat het effect van de kapitaallasten voor het grootste deel de 

oorzaak zijn van het tekort op de exploitatie zoals is weergegeven in tabel 4.3.12. 
Echter de investeringen zijn noodzakelijk voor de vervanging van de speeltoestellen die aan 

het einde van hun reguliere levensduur zijn en waarvan de conditie dusdanig is dat levensduur 
verlengende maatregelen of aanvullende onderhoudsmaatregelen niet langer mogelijk of 

doelmatig zijn. 
 

Wegen 

In onderstaande tabel 4.3.14. is de exploitatie Wegen inclusief dotaties en kapitaallasten 
weergegeven. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar het betreffende 

beheerplan.  
 

Exploitatie '20-'29 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Beschikbaar 1.117  1.159  1.163  1.167  1.166  1.164  1.162  1.161  1.159  1.157  

Benodigd 1.100  1.151  1.171  1.248  1.324  1.369  1.377  1.407  1.440  1.461  

Verschil 17  7  -8  -80  -159  -205  -214  -246  -281  -304  
Tabel 4 .3 .14. Exploitatie Wegen inc lusief dotaties en kapitaallasten. (bedragen x € 1 .000)(-/- is nadeel) 

 

In onderstaande tabel 4.3.15. wordt het effect van het investeringsprogramma Wegen 2020-
2029 en de hieruit voortkomende kapitaallasten op de exploitatie gepresenteerd. 

 

Kapitaallasten '20-'29 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Beschikbaar 242  284  288  293  291  289  288  286  284  283  

Benodigd 221  272  292  369  445  490  498  528  561  582  

Verschil 21  11  -4  -76  -154  -201  -210  -242  -277  -300  
Tabel 4 .3 .15. O verzicht effec t kapitaallasten Wegen (bedragen x € 1 .000)(-/- is nadeel) 

 

In tabel 4.3.15 is goed zichtbaar dat het effect van de kapitaallasten als gevolg van het 
investeringsprogramma wegen 2020-2029 verantwoordelijk is voor het gehele tekort op de 

exploitatie wegen. De investeringen die zijn opgenomen in de MIP Wegen sluiten aan bij het 
vervangingsprogramma riolering (zie IWKP) en betreffen alle verhardingen die de komende 10 

jaar aan het einde van hun levensduur komen. Hierdoor kunnen we komende perioden werk 
met werk maken en worden kosten zo effectief mogelijk ingezet.  
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Reiniging 

In onderstaande tabel 4.3.16. is de exploitatie Reiniging weergegeven, het betreft hier met 

name regulier onderhoud wat voor 80% door de eigen dienst wordt uitgevoerd en wat voor 
20% wordt uitbesteed aan de markt. Het betreft hier ondersteuning voor het onkruidvrij 

houden van de verhardingen in de gemeente. Uit het beheerplan blijkt dat met de huidige  
beschikbare middelen de verharding op beeldkwaliteit B schoon gehouden kan worden en dat 

het onkruid kan worden bestreden. 
 

Exploitatie '20-'29 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Beschikbaar 1.305  1.305  1.305  1.305  1.305  1.305  1.305  1.305  1.305  1.305  

Benodigd 1.303  1.303  1.303  1.303  1.303  1.303  1.303  1.303  1.303  1.303  

Verschil 2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  
Tabel 4 .3 .16. Exploitatie Reiniging. (bedragen x € 1 .000)(-/- is  nadeel) 
 

 

Begraafplaats 
Omdat het beheerplan begraafplaats een gesloten exploitatie is waarbij wordt gewerkt met 

baten en lasten is de financiële afwijking van dit beheerplan niet in te zetten in de afweging 
met de andere domeinen. Er zijn geen financiële afwijkingen te melden. Voor het beheerplan 

zelf ligt er een uitvoeringsprogramma op basis waarvan de komende jaren de begraafplaats 

onderhouden kan worden op onderhoudsniveau A. Verder wordt verwezen naar het beheerplan 
Begraafplaats. 

 

4.4. Exploitatie: dotaties Voorzieningen 

Om beheersing van de budgetten binnen de voorzieningen te vergroten wordt voorgesteld aan 
de raad (Kadernota 2020) om in plaats van de huidige Voorziening IBOR een vijftal nieuwe 

voorzieningen in te stellen, namelijk voor de domeinen Kunstwerken, Water, Straatmeubilair, 
Groen en Wegen, dit sluit tevens aan bij de BBV regelgeving. 

Het nog beschikbare budget uit de voorziening wordt voor de 5 domeinen conform 

onderstaande tabel ingezet als startbudget en het eindsaldo van € 2.580.259 wordt aan de 
bestemmingsreserve Integraal Beheer toegevoegd. Dit wordt nader toegelicht in H4.5. 

 
Voor het verloop van de individuele voorzieningen groot onderhoud wordt verwezen naar 

hoofdstuk 12 Budgetten in de desbetreffende beheerplannen. 

 
Voorziening IBOR  
1-1-2020 

3.310.259 * 

Kunstwerken 400.000 

Water 200.000 

Straatmeubilair 10.000 

Groen 20.000 

Wegen 100.000 

Saldo Voorziening 
IBOR 

2.580.259 

*huidige prognose o.b.v. 

begroting 2019  

Tabel 4 .4 .1. O verzicht s tand van de voorziening IBOR –  inc identele onttrekkingen voor nieuwe voorziening en eindsaldo 
 

Voor elke bestaande voorziening is in de beheerplannen 2020-2029 de benodigde dotatie 

berekend (periode van 10 jaar) in de exploitatie opgenomen. Met de voorziening worden 
pieken in de begroting voorkomen en daarmee geëgaliseerd. De lasten van de uit te voeren 

groot onderhoud werkzaamheden in deze planperiode tonen aan dat de diverse dotaties in een 
aantal gevallen aangepast moeten worden. Indien geen aanpassing aan de dotatie zou worden 

doorgevoerd, betekent dat dat de stand van de voorziening negatief zou gaan worden, hetgeen 

in het kader van het Besluit Begrotingen en Verantwoording (BBV) niet toegestaan is. Ook 
worden de dotaties naar beneden aangepast indien de onttrekkingen lager zijn dan eerder 

verwacht om zo te voorkomen dat het saldo in de voorziening te hoog oploopt. In 
onderstaande tabel 4.4.2 is weergegeven voor welke voorzieningen dat geldt. Hierbij is de 

hoogte van de oude en de nieuw voorgestelde dotatie weergegeven.  
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Domein Voorziening Hoogte huidige dotatie Hoogte nieuwe dotatie 

Kunstwerken € 165.421 € 163.099 

Water € 133.311 € 110.000 

Wegen € 354.435 € 695.000 

Wegen DV € 42.588 t.l.v. MIP wegen 

Openbare verlichting € 31.608 t.l.v. exploitatie 

Groen € 198.325 € 310.000 

Straatmeubilair € 0 € 123.383 

Dotaties Totaal € 925.688 € 1.401.482 

Tabel 4 .4 .2. O verzicht huidige dotaties aan de voorziening IBOR en de toekomstige dotaties aan de 5  aparte 

voorzieningen groot onderhoud. 

 
Uit bovenstaande tabel 4.4.2 is te lezen dat de dotaties in totaal toenemen met ± € 500.000.  

Deze toename is gedekt binnen de exploitatie. Anders gezegd, er heeft een verschuiving van 
de middelen binnen de exploitatie en de voorziening plaatsgevonden en zijn onderling gelijk 

gebleven. 
 

Voor de domeinen Openbare Verlichting en Reiniging zijn geen voorzieningen benodigd.   

 

4.5. Bestemmingsreserve Integraal Beheer 

Op basis van de begroting 2019 is de stand van de bestemmingsreserve Integraal Beheer op 
1-1-2020 ruim € 2,1 miljoen. Zoals in H4.4 is toegelicht zal met het opheffen van de 

voorziening IBOR een eindsaldo van ruim € 2,5 miljoen vrijvallen waarbij wordt geadviseerd dit 
saldo te storten in deze bestemmingsreserve.   

Indien het overschot van de voorziening voor groot onderhoud van de openbare ruimte 
inderdaad wordt gestort in deze reserve dan is er ca. € 4,6 miljoen beschikbaar. Wij stellen 

voor om € 4,5 miljoen van deze reserve in te zetten ter dekking van de afschrijvingskosten 

van een aantal bestaande en een aantal nieuwe investeringen. Op deze manier ontstaat 
‘structurele’ dekking waarbij de vrijval uit de reserve over de periode 2020 tot en met 2045 is 

gefixeerd.  
Deze dekking is verwerkt in de tabellen in H4.2. en in de managementsamenvatting. 

 

Bovenstaande zal ter besluitvorming worden voorgelegd aan de raad in de kadernota 2020-
2023.  

 

4.6. Exploitatie VAT-kosten. 

Om de groot onderhoudswerkzaamheden en investeringen in de uitvoering tot realisatie te 
brengen, zijn VAT-kosten (Voorbereiding, Administratie en Toezicht) noodzakelijk. Het betreft 

hier kosten voor het voorbereiden van de werkzaamheden, het opstellen van contracten, het 
begeleiden van de aanbesteding en het voeren van directie en toezicht op de uitvoering van de 

werkzaamheden.  In deze beheerplannen zijn de VAT-kosten nadrukkelijk in beeld gebracht en 

verwerkt. Onderstaand wordt inzichtelijk gemaakt met welk percentage voor de VAT-kosten is 
gerekend. Bij 0% VAT worden de Voorbereiding, Administratie en Toezicht werkzaamheden 

uitgevoerd door medewerkers van de eigen dienst en is geen aanvullend budget nodig om dit 
uit te voeren. 

  
Domein VAT% Groot onderhoud Investeringen 
Kunstwerken 22% 22% 

Water     

Wegen 12% 16% 
Openbare verlichting 0% 0% 

Groen 0% nvt 

Straatmeubilair 0% 16% 
Spelen 0% 10% 

Begraafplaats 0% 16% 

Tabel 4 .6 .1 O verzicht VAT-percentage per domein. 
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4.7. Knop om aan te draaien 

Er bestaat nog een keuze op het gebied van de gewenste beeldkwaliteit die bij wijziging naar 

een lagere kwaliteit een effect op het eindsaldo kan hebben zoals opgenomen in paragraaf 4.2. 

 

Beeldkwaliteit: niveau verlagen van “B” naar “C”  

Het huidige kader is beeldkwaliteit niveau B. Het is mogelijk de keuze te maken de 

beeldkwaliteit te verlagen naar niveau C met de gedachte dat dit lagere onderhoudskosten met 
zich meebrengt. Er zijn echter een paar redenen te noemen dit niet te doen. 

 
 Een verlaging van het beeldkwaliteitsniveau naar niveau C leidt tot een rommeliger beeld 

in het dorpscentrum en de wijken. 
 Het differentiëren in niveaus (wijk X op niveau B en wijk  Y op niveau C) leidt to t 

verwarring en onbegrip onder gebruikers en het compliceert de bedrijfsvoering. 

 Zoals te zien is in onderstaande figuur 4.7.1. wordt de toestand (de actuele situatie 
waarin het object zich bevindt) bepaald door enerzijds de technische kwaliteit en 

anderzijds  de beeldkwaliteit.  
 

 
Figuur 4 .7 .1 . Toestandsbepaling objecten in de openbare ruimte 

 

 De beeldkwaliteit bestaat uit netheid en status (zichtbare heelheid). Het is met name dit 

deel dat met de niveauverandering in beeld komt. De technische kwaliteit wordt bepaald 
door inspecties waarbij ook onzichtbare heelheid beoordeeld en in beeld gebracht wordt. 

Het is belangrijk deze onzichtbare heelheid goed in beeld te hebben omdat de reparaties 
hiervan vaak veel geld kosten. Het verlagen naar niveau C neemt met name hier met zich 

mee dat goedkoop duurkoop wordt. Maar ook op de minder technische domeinen kan zich 
dit voordoen. Een voorbeeld1 is niveau C in plantvakken waar gemeenten vaak 

vasthouden (ondanks niveau C) aan het niet toestaan  van uitmaaien, zodevorming, 

beperken van onkruidresten  en machinaal knippen, maar met niveau C wel 10% niveau D 
toestaan. Hier is niveau C in de praktijk duurder dan niveau B. Helemaal als dit ook nog 

eens sierbeplanting betreft!  De kosten zitten vooral in afname van werksnelheid door 
forse onkruidgroei, extra kosten bij uitharken en afvoeren en versnelde afschrijvingen. In 

de praktijk is dit onwerkbaar en wordt of op B onderhouden en is C net zo duur als niveau 

B of ligt er toch een C niveau met alle gevolgen voor versnelde afschrijving van dien. In 
beide gevallen realiseert de gemeente niet haar besparing. Zo is er een lange lijst aan 

voorbeelden waarbij C in de praktijk niet werkt. 
 

Op basis van deze ervaringen wordt geadviseerd het beeldkwaliteitsniveau te handhaven op 
niveau B. 

 

 
4.8. Onzekerheden 

In een aantal beheerplannen zijn nog uit te voeren onderzoeken opgenomen waarvan het 
financiële effect pas bekend is als de resultaten van deze onderzoeken bekend zijn.  

Het is transparant deze onderzoeken hier kort te benoemen omdat hiervoor gedurende de 

planperiode 2020-2029 wellicht aanvullende middelen nodig kunnen zijn. Deze zullen dan via 
de reguliere P&C-cyclus bij de desbetreffende kadernota aangemeld worden. 

 
 Domein Water - beschoeiingen 

Onderdeel van het domein Water zijn de beschoeiingen. In 2019 wordt het areaal 

geïnspecteerd  en kunnen meer gedetailleerd de schadebeelden worden vastgelegd. Op 
basis van de ernst en de omvang wordt bepaald wanneer welke maatregelen uitgevoerd 

moeten worden. Dit kan betekenen dat in deze planperiode 2020-2029 nog vervangingen 
uitgevoerd (technische noodzaak) moeten worden die nu nog niet (financieel) voorzien 

                                                 
1 Interview met Remko Kamstra, Cyber Adviseurs, over Kwaliteit C in een ander daglicht 
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zijn of dat werkzaamheden vanwege urgentie naar voren worden getrokken of naar 

achteren worden geschoven. 

 
 Domein Water - duikers 

Er is momenteel geen actueel vervangings- en investeringsplan voor duikers. In 2020 
vindt een onderzoek en inspectie aan de duikers plaats, deze zullen meer inzicht geven in 

de kosten die gemoeid zijn bij onderhoud en eventuele vervanging van duikers. Hiermee 
wordt in deze planperiode een actueel vervangings- en investeringsplan opgesteld. 

 

 Keuze materialisatie 
In aansluiting op het vervangingsprogramma riolering (IWKP) zijn in het meerjaren 

investeringsprogramma kredieten opgenomen om de openbare ruimte te vervangen. Voor 
deze vervangingen is een aanname gedaan en is gerekend met gemiddelde kosten om de 

producten te vervangen. 
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SAMENVATTING 

 

Aanleiding beheerplan wegen 2020-2029 

De gemeente Leiderdorp is verantwoordelijk voor een adequaat beheer van haar 

kapitaalgoederen, waaronder wegen, riolering, water en groen. In het Besluit Begroting en 

Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is vastgelegd, dat voor het beheer van deze 

kapitaalgoederen beheerplannen beschikbaar moeten zijn.  

Om te kunnen voldoen aan de eisen uit het BBV dient het beheerplan wegen opgesteld te 

worden. Voor het in stand houden van een “voorziening groot onderhoud wegen” is conform 

het BBV een beheerplan met een meerjarenonderhoudsprogramma nodig. Dit beheerplan 

heeft een looptijd van 2020-2029.  

Met dit beheerplan wegen krijgt de gemeente inzicht in het beheer van haar wegenareaal om 

het onderhoud op een doelmatige en efficiënte wijze en tegen zo laag mogelijke kosten uit te 

kunnen voeren.  

Voor het opstellen van het beheerplan wegen wordt gebruik gemaakt van het beheer- en 

informatiesysteem GBI van de Antea Group. GBI genereert kwalitatieve, kwantitatieve en 

financiële gegevens op basis van de uitgevoerde inspecties en onderzoeken. Daarnaast is 

met het beheerpakket de meerjarenplanning voor de planperiode 2020-2024 opgesteld.  

Dit beheerplan heeft betrekking op de bij de gemeente Leiderdorp in beheer zijnde 

verhardingen. Dit betreffen alle asfalt-, elementen- en cementbetonverhardingen. 

 

Kwaliteitsniveau 

Het voor de hele stad vastgelegde kwaliteitsniveau is R-, het minimale  

aansprakelijkheidsniveau. Voor alleen de verhardingen is conform de CROW het 

kwaliteitsniveau R en R- gelijk aan elkaar. Daarnaast is het ambitieniveau beeldkwaliteit 

van de stad voor verhardingen vastgesteld op kwaliteitsniveau R en is gelijk aan 

kwaliteitsniveau B (CROW Kwaliteitscatalogus openbare Ruimte, publicatie 323). 

 

Integraliteit 

Bij integraal beheer gaat het erom dat de openbare ruimte als één geheel wordt gezien. Bij 

beheer, onderhoud en (her-)inrichting van wegen, dient rekening gehouden te worden met: 

 het in een vroegtijdig stadium betrekken van alle beheerdisciplines / afdelingen bij 

de plannen over functionaliteit, beeld en beheerbaarheid van de openbare ruimte bij 

herinrichting van de bestaande openbare ruimte of bij nieuwbouwprojecten; 

 het aansluiten bij reeds lopende projecten en ontwikkelingen binnen de gemeente 

wanneer groot onderhoud moet worden uitgevoerd; 

 integrale afstemming bij regulier onderhoud in de openbare ruimte; 

 integrale afstemming met uitvoering kabels en leidingen (MOOR). 

 

Areaal 

Het totale areaal verhardingen is in onderstaande tabel en figuur weergegeven. 

Verhardingstype Oppervlakken [m²] Percentage van totaal [%] 

Dicht asfaltbeton 344.562 25,5 

Elementen 955.798 69,9 

Cementbeton 1.165 0,1 

Overige 57.866 4,5 

Totaal 1.359.391 100% 

Tabel 1 Onderverdeling wegenareaal naar verhardingstype 
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Kwaliteitsverloop 

Kwaliteitsniveau 2016 [%] 2018 [%] 

Voldoende 93,8 94,8 

Matig 1,4 1,5 

Onvoldoende 4,8 3,7 

Tabel 2 Verloop kwaliteitsniveau wegen 2016-2018 

 

Eenmaal per twee jaar wordt een globaal visuele inspectie uitgevoerd van het wegenareaal. 

De laatste inspectie heeft in de zomer van 2018 plaatsgevonden.  

 

Als wordt gekeken naar het kwaliteitsniveau in 2018 van het totale verhardingsareaal binnen 

de gemeente Leiderdorp, dan scoort circa 3,7% van het totaaloppervlak het kwaliteitsniveau 

onvoldoende, 1,5% het kwaliteitsniveau matig en 94,8% het kwaliteitsniveau voldoende. 

Vergeleken met het jaar 2016 is de kwaliteit van het totaal areaal verhardingen verbeterd.  

 

BUDGETTEN 

Het beheer en onderhoud van de wegen wordt op 3 verschillende wijzen gefinancierd. Klein 

onderhoud en de overige beheerkosten maken onderdeel uit van de exploitatiebegroting, 

groot onderhoud wordt onttrokken uit de Voorziening Groot Onderhoud Wegen en 

vervangingen zijn opgenomen in het meerjaren-investeringsprogramma Wegen.  

 

Benodigd en beschikbaar budget exploitatie 

 
2020 2021 2022 2023 2024 

Gem. jaren 
2025-2029 

Beschikbaar budget 1.117.183 1.158.513 1.163.021 1.167.491 1.165.798 1.160.721 

Totaal benodigd 1.100.468 1.151.435 1.171.106 1.247.929 1.324.323 1.410.442 

Totaal (verschil) 16.715  7.078  -8.086  -80.438  -158.525  -249.721 

Tabel 3 Benodigd en Beschikbaar budget exploitatie wegen 

 

Voorziening groot onderhoud wegen  

Op basis van het uitvoeringsprogramma groot onderhoud wegen is gemiddeld per jaar een 

dotatie van € 695.000 benodigd om de jaarlijkse kosten voor het groot onderhoud wegen te 

dekken. Om te voorkomen dat de voorziening negatief komt te staan is een beginstand 

benodigd van € 100.000. 

 

In onderstaande tabel is het verloop van de voorziening groot onderhoud wegen over de 

planperiode 2020-2029 weergegeven. 

 

 
2020 2021 2022 2023 2024 

Jaren  
2025-2029 

Beginstand 100.000  93.152   94.137   93.097   95.501  96.808 

Dotatie 695.000  695.000   695.000   695.000   695.000  695.000 

Onttrekking 701.848  694.015   696.040   692.596   693.693  695.000 

Eindstand 93.152  94.137   93.097   95.501   96.808  96.808 

Tabel 4 Verloop voorziening groot onderhoud wegen 2020-2029 
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Beschikbaar en benodigd budget MIP 2020-2029 

 2020 2021 2022 2023 2024 

Beschikbaar budget 2.192.583 150.000 150.000 150.000 0 

Totaal benodigd 1.483.277  771.648  2.854.073  2.854.073  1.720.837  

Verschil 709.306  -621.648  -2.704.073  -2.704.073  -1.720.837 

 

 
2025 2026 2027 2028 2029 

Beschikbaar budget 0 0 0 0 0 

Totaal benodigd 374.164  1.207.100  1.319.654  885.136  885.136  

Verschil  -374.164  -1.207.100  -1.319.654  -885.136  -885.136  

Tabel 5 Beschikbaar minus benodigd budget MIP 2020-2029 
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1. INLEIDING 

 

1.1. Aanleiding beheerplan wegen 2020-2029  

De gemeente Leiderdorp is verantwoordelijk voor een adequaat beheer van haar 

kapitaalgoederen, waaronder wegen, riolering, water, groen en gebouwen. In het Besluit 

Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is vastgelegd, dat voor het 

beheer van deze kapitaalgoederen meerjarenprogramma’s beschikbaar moeten zijn.  

Om te kunnen voldoen aan de eisen uit het BBV dient het beheerplan wegen geactualiseerd 

te worden. Voor het hebben van een voorziening groot onderhoud wegen is conform het BBV 

een beheerplan met een meerjaren onderhoudsprogramma nodig. Dit beheerplan heeft een 

looptijd van 2020-2029.  

Met dit beheerplan wegen krijgt de gemeente inzicht in het beheer van haar wegenareaal om 

het onderhoud op een doelmatige en efficiënte wijze en tegen zo laag mogelijke kosten uit te 

kunnen voeren.  

De resultaten in dit beheerplan zijn geënt op de resultaten van de globale visuele 

weginspectie, de maatregeltoets, diverse onderzoeken gebaseerd op kwaliteitsniveau B. 

Daarnaast is de planning integraal afgestemd met onder andere rioleringsprojecten en 

projecten van het programma bereikbaarheid. 

 

1.2. Doelstelling 

Het beheerplan wegen 2020-2029 heeft tot doel om voor de korte, middellange en lange 

termijn het beheer en onderhoud van de verhardingen inzichtelijk te hebben, teneinde het 

onderhoud op een doelmatige en efficiënte wijze en tegen zo laag mogelijke kosten uit te 

kunnen voeren.  

 

Naast bovengenoemde doelstelling heeft het beheerplan wegen onderstaande doelstellingen: 

 Financieel uitvoeringsprogramma waarmee voldaan wordt aan het vigerende beleid, het 

onderhoud van de wegen op kwaliteitsniveau B; 

 Voldoen aan de BBV met het opstellen van een meerjaren-uitvoeringsprogramma.  

 Meerjaren-uitvoeringprogramma waarbij de onderhouds- en 

vervangingswerkzaamheden integraal worden afgestemd op projecten van verkeer, 

riolering en projecten van programma bereikbaarheid; 

 Het handhaven van de voorziening groot onderhoud wegen conform het BBV. 

 

1.3. Werkwijze opstellen beheerplan 

Het opstellen van een beheerplan wegen is een omvangrijk proces. Op hoofdlijnen bestaat 

het opstellen van het beheerplan uit twee stappen: 

 

1. het technische deel. Het technische deel bestaat uit het uitvoeren van een globale 

visuele weginspectie, onderzoeken naar de restlevensduur van de asfaltverhardingen 

en een wegenscan. Vervolgens worden de resultaten ingevoerd in het 

wegenbeheersysteem GBI. 

 

2. Samenstellen van het beheerplan. Voor het opstellen van het beheerplan wegen wordt 

gebruik gemaakt van het beheer- en informatiesysteem GBI van de Antea Group. GBI 

genereert kwalitatieve, kwantitatieve en financiële gegevens op basis van de 

uitgevoerde inspecties en onderzoeken. Daarnaast is met het beheerpakket de 

meerjarenplanning opgesteld. 

Naast bovenstaande componenten worden in het beheerplan het vigerende beleid en 
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de processen met betrekking tot het dagelijks onderhoud, groot onderhoud en 

vervangingen toegelicht. 

Het beheerplan is een plan op tactisch niveau, dat de vertaalslag maakt van beleid en 

wet- en regelgeving naar operationeel beheer en derhalve voorziet in de behoefte om 

beleid te kunnen vertalen naar concrete streefbeelden conform beeldkwaliteit B. 

 

1.4. Kader beheerplan 

Dit beheerplan heeft betrekking op de bij de gemeente Leiderdorp in beheer zijnde 

verhardingen. Dit betreffen alle asfalt-, elementen- en cementbetonverhardingen. 

 

Het kwaliteitsniveau van het beheerplan wegen is conform het vigerend beleid, vastgesteld 

op kwaliteitsniveau B (R-). Dit is het basis kwaliteitsniveau voor het  beheren en 

onderhouden van de wegen. De overige beleidskaders zijn in het hoofdstuk beleid nader 

uitgewerkt. 

 

De kwaliteit en de onderhoudskosten van onverharde en halfverharde wegen/paden kunnen 

niet op basis van de CROW-wegbeheersystematiek bepaald worden. In dit beheerplan wordt 

volstaan met de kwaliteit van eerste drie verhardingstypen (asfalt, elementenverhardingen 

en cementbeton).  

 

Wegbeheer omvat het beheren en in stand houden van de openbare verhardingen en is 

onder te verdelen in: 

 Klein onderhoud; 

 Groot onderhoud; 

 Rehabilitaties (vervangen materiaal, bestaand profiel, geen herinrichtingen en/of 

reconstructies). 

 

In dit beheerplan hebben de financiële middelen die worden aangevraagd betrekking op klein 

onderhoud, groot onderhoud en rehabilitaties met alle bijkomende beheerkosten (dit is 

inclusief VAT, algemene kosten, uitvoeringskosten winst & risico, engineering en alle overige 

kosten).  

 

De onderhoudsplanning is integraal afgestemd met overige projecten in de openbare ruimte, 

waaronder het vervangingsprogramma riolering. 

 

De gemeente Leiderdorp maakt gebruik van het beheer en informatiesysteem van Antea 

Group, GBI, om het beheer van het wegenareaal systematisch en planmatig uit te voeren. 

Het goed en tijdig uitvoeren van onderhoud aan verhardingen heeft zowel een economisch 

als een (verkeers-) veiligheidsdoel en levert daarnaast een positieve beleving van de 

openbare ruimte door de burger. De planning uit het beheersysteem is samen met andere 

onderzoeken een goed hulpmiddel om onderhoud tijdig te plannen.  

 

1.5. Leeswijzer 

In de samenvatting zijn de hoofdpunten van het beheerplan wegen 2020-2029 

weergegeven. Met name het kwaliteitsniveau, de kwantiteit en kwaliteit van het 

wegenareaal, de kosten, budgetten en het verschil tussen benodigd en beschikbaar budget 

zijn weergegeven. 

 

In hoofdstuk 1, de inleiding staan de aanleiding, doelstelling, werkwijze en de kaders 

benoemd.  
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De beleidsmatige en juridische kaders zijn beschreven in hoofdstuk 2.  

In hoofdstuk 3 zijn specifieke zaken in relatie tot wegen, zoals de integrale afstemming met 

het rioolvervangingsprogramma beschreven. 

Hoofdstuk 4 gaat in op de kwaliteitsniveau van wegbeheer. Voor de gemeente Leiderdorp is 

dit kwaliteitsniveau B. 

 

In hoofdstuk 5 en 6 en 7 zijn de processen voor dagelijks onderhoud door de eigen dienst, 

groot onderhoud en vervangingen weergegeven.   

 

De inspectiemethodiek en het processchema hoe tot een beheerplan wegen gekomen wordt 

is in hoofdstuk 8 beschreven. 

 

De kwantiteit van het wegenareaal is weergegeven in hoofdstuk 9. Daarbij is een 

onderverdeling gemaakt naar beheerder,  verhardingstype (asfalt, elementen, 

cementbeton) en de verschillende wijken. 

 

In hoofdstuk 10 is de kwaliteit van de het areaal inzichtelijk gemaakt.  

 

In hoofdstuk 11 zijn de benodigde kosten voor het wegenonderhoud weergegeven. Hierin is 

een onderverdeling gemaakt tussen klein onderhoud, groot onderhoud, vervangingen en 

overige beheerkosten. 

 

In hoofdstuk 12 zijn de beschikbare en benodigde budgetten weergegeven. Daarnaast is 

het verschil tussen beschikbaar en benodigd inzichtelijk gemaakt. 

 

De planning van de grootste projecten uit het beheerplan wegen 2020-2029 zijn in 

hoofdstuk 13 weergegeven.  

 

In hoofdstuk 14 zijn de kosten voor het beheer en onderhoud van het wegenareaal voor de 

lange termijn berekend. Dit betreft een theoretische benadering op basis van 

cyclusbedragen. 
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2. BELEID EN REGELGEVING  

 

2.1. Juridisch kader  

Op nationaal niveau zijn wetten vastgesteld die betrekking hebben op de staat en de 

kwaliteit van de openbare ruimte. Deze wetten geven geen concrete richtlijnen voor de 

kwaliteit waaraan de openbare ruimte moet voldoen. Wel wordt het belang onderstreept dat 

er kaders vastgelegd moeten worden, waarbinnen beheerd en onderhouden moet worden. 

Hierbij dient rekening te worden gehouden met de aansprakelijkheid van de gemeente 

Leiderdorp volgens de wetgeving. In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de 

aansprakelijkheid van de wegbeheerder. In bijlage 1 zijn de relevante wetten kort 

uiteengezet . 

 

Aansprakelijkheid in relatie tot het wegbeheer 

Sinds 1992 is door de invoering van het Nieuw Burgerlijk Wetboek de wettelijke 

aansprakelijkheid van de beheerder formeel veranderd. Dit heeft tot gevolg dat ook wanneer 

de beheerder zijn zorgplicht is nagekomen, hij toch aansprakelijk kan zijn voor schades die 

weggebruikers (automobilisten, fietsers, voetgangers) ondervinden door gebreken aan de 

verharding. Gebreken aan de verharding kunnen Leiderdorp tot een relatief onschuldige 

valpartij, maar ook tot een dodelijk ongeval, waarbij de gemeente uiteindelijk strafrechtelijk 

kan worden vervolgd. 

 

De wettelijke aansprakelijkheid kan onderverdeeld worden in risicoaansprakelijkheid en 

schuldaansprakelijkheid. 

 

Risicoaansprakelijkheid 

Artikel 174 van boek 6 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek (6:174 BW) regelt de 

aansprakelijkheid van de wegbeheerder indien de schade het gevolg is van een gebrek aan 

de openbare weg (waaronder mede het weglichaam en de weguitrusting). Er is sprake van 

een gebrek aan de weg indien de weg niet voldoet aan de eisen die men er onder de gegeven 

omstandigheden aan mag stellen en hierdoor een gevaarlijke situatie ontstaat. Dit houdt in 

dat de wegbeheerder aansprakelijk is voor schade als gevolg van een gebrek, ook al is hij 

niet op de hoogte van dit gebrek. Voorbeelden van gebreken zijn gaten in de weg, 

losliggende (stoep-)tegels, ondeugdelijk uitgevoerde drempels, maar ook gevaarlijke 

verkeerssituaties door onduidelijke bebording.  

Specifiek voor de gemeente Leiderdorp zijn de schades aan de verhardingen als gevolg van 

boomwortelopdruk een groot risico.  

 

Is één maal vastgesteld dat de schade is ontstaan als gevolg van een gebrek, dan is de enige 

mogelijkheid voor de wegbeheerder om onder de aansprakelijkheid uit te komen, een beroep 

te doen op de zogenaamde “tenzijclausule”. De tenzijclausule 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. De wegbeheerder dient een beroep op de 

tenzijclausule goed te onderbouwen. De wegbeheerder moet aantonen dat, ook al was hij 

van de situatie op de hoogte, vanwege het korte tijdsbestek tussen het ontstaan van het 

gebrek en het ontstaan van de schade geen mogelijkheid bestond tot het treffen van een 

maatregel. Verder dient de wegbeheerder aan te tonen dat de weg regelmatig is 

gecontroleerd en dat uit bijvoorbeeld het klachtensysteem geen eerdere bekendheid met het 

gebrek is te herleiden. 
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Schuldaansprakelijkheid 

Indien de schade niet het gevolg is van een gebrek aan de weg zelf, maar de aanwezigheid 

van losse voorwerpen of substanties op de weg (die geen deel uitmaken van de weg), dan is 

er sprake van schuldaansprakelijkheid. Voorbeelden van losse voorwerpen of substanties zijn 

bladeren, zand, olie, modder, grind, maar ook sneeuw, ijzel of afgevallen lading op de weg. 

In dergelijke gevallen dient de aansprakelijkheid te worden beoordeeld op grond van artikel 

162 van boek 6 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek (6:162 BW). 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. In tegenstelling tot risicoaansprakelijkheid, kan de 

wegbeheerder aan schuldaansprakelijkheid ontkomen door aan te tonen dat hij niet op de 

hoogte was (of had kunnen zijn) van de betreffende situatie. Ook hier dient de wegbeheerder 

aan te tonen dat de weg regelmatig is gecontroleerd en dat uit bijvoorbeeld het 

klachtensysteem geen eerdere bekendheid met het gebrek is te herleiden. Is de 

wegbeheerder één maal bekend met een gevaarlijke situatie, dan dient hij zo spoedig 

mogelijk doeltreffende maatregelen te nemen. 

 

2.2 Beleidskader  

Het vigerende beleid is vastgesteld in de beheervisie. De beheervisie is in 2014 door de 

gemeenteraad vastgesteld. In dit beleidsdocument wordt beschreven op welk 

kwaliteitsniveau de verschillende structuurelementen binnen de openbare ruimte, 

waaronder de wegen, onderhouden worden. Voor verhardingen is het niveau vastgesteld op 

kwaliteitsniveau B (CROW Kwaliteitscatalogus openbare Ruimte, publicatie 323). 

 

Wettelijke beheertaak 

Onder het noodzakelijke technische kwaliteitsniveau vallen de volgende werkzaamheden, 

namelijk: het klein onderhoud, het groot onderhoud en vervangingen (rehabilitatie). 

Uitgaande van een wettelijke beheertaak van een gemeente met daaruit voortvloeiende 

verplichtingen (zowel maatschappelijk als economisch), dient voor het beheer van wegen 

het noodzakelijke technische kwaliteitsniveau als ondergrens te worden gehanteerd. Dit 

niveau voor groot onderhoud van de wegen is kwaliteitsniveau B. 
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3. WEGBEHEER IN DE GEMEENTE LEIDERDORP 

3.1. Inleiding  

Vanaf 2012 heeft Cluster Beheer van de afdeling Gemeentewerken diverse stappen gezet 

om de bedrijfsvoering van het beheer van de openbare ruimte te optimaliseren en aan te 

laten sluiten bij het gemeentelijke beleid en de maatschappelijke ontwikkelingen. Hiervoor 

is het project Integraal Beheer van de Openbare Ruimte (IBOR) opgestart dat uit 

verschillende deelprojecten bestond. Eerst is in 2014 de Beheervisie opgesteld. De 

beheervisie maakt inzichtelijk hoe de gemeente op lange termijn de openbare ruimte wil 

beheren. De beheervisie beschrijft op welke kwaliteit een gebied beheerd moet worden. Na 

het uitwerken van scenario’s is uiteindelijk gekozen voor het scenario waarbij voor alle type 

gebieden in de gemeente Leiderdorp het kwaliteitsniveau B geldt. In hoofdstuk 4.2 wordt 

verder in gegaan op wat het kwaliteitsniveau B inhoudt voor de beheerdiscipline wegen. 

Aanvullend op de Beheervisie is in 2014 de Beheerfilosofie uitgewerkt. De Beheerfilosofie 

gaf de eerste aanzet tot de visie op de samenwerking tussen de gemeente en de omgeving 

met alle belanghebbenden.   

 

3.2. IBOR-werkprocessen 

Voor het succesvol implementeren van de beheervisie en beheerfilosofie in de organisatie 

zijn IBOR-werkprocessen opgesteld. De IBOR-werkprocessen bestaan uit een hoofdproces 

en negen subprocessen. Het hoofdproces kent verschillende stappen die tezamen invulling 

geven aan het ‘Plan – Do – Check – Act’ principe. De subprocessen zijn nadere 

uitwerkingen van een aantal stappen uit het hoofdproces. We onderscheiden de volgende 

subprocessen: 

 Opstellen integraal meerjaren onderhoudsplan  

 Opstellen of bijstellen beheerplannen 

 Voorbereiden groot onderhouds- en vervangingsprojecten 

 Uitvoering werkzaamheden door derden  

 Afhandelen meldingen openbare ruimte 

 Overdracht van realisatie naar beheer 

 Uitvoeren beeldkwaliteitsmeting 

 Uitvoeren wijkschouw 

 Verwerken gegevens in beheersysteem 

 

Voor het wegbeheer zij de subprocessen ‘voorbereiden groot onderhouds- en 

vervangingsprojecten’ en ‘overdracht van realisatie naar beheer’ het meest relevant. Deze 

IBOR-werkprocessen zijn verder uitgewerkt in hoofdstuk 5 en 6. 

3.3. Integraliteit 

Wegbeheer is een onderdeel van het totale beheer van de openbare ruimte. Zo zijn ook het 

beheer van het groen en de riolering behoorlijke posten op de gemeentelijke begroting. 

Door de onderhoudsplannen van de verschillende beheerdisciplines op elkaar af te 

stemmen, is het onderhoud doelmatig en efficiënt uit te voeren waarbij wordt getracht de 

overlast voor de burger zo veel mogelijk te beperken. De afstemming kan niet alleen over 

de verschillende beheerdisciplines heen plaatsvinden, maar ook binnen de verschillende 

disciplines, waarbij werkzaamheden welke in meerdere jaren staan gepland o.b.v. 

technische noodzaak, toch in één jaar worden uitgevoerd.  

 

Daarnaast wordt de eventuele overlast voor de burgers beperkt tot slechts één periode 

waarin onderhoud wordt uitgevoerd. Dit draagt vervolgens ook bij aan de belevingswaarde 
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van de openbare ruimte, maar ook het beeld van de burger: de gemeente werkt samen en 

stemt af en geeft niet onnodig geld uit. 

 

Bij integraal beheer gaat het erom dat de openbare ruimte als één geheel wordt gezien. Bij 

beheer, onderhoud en (her-)inrichting van wegen, dient rekening gehouden te worden met: 

 Het in een vroegtijdig stadium betrekken van alle beheerdisciplines / afdelingen bij 

de plannen over functionaliteit, beeld en beheerbaarheid van de openbare ruimte bij 

herinrichting van de bestaande openbare ruimte of bij nieuwbouwprojecten; 

 Het aansluiten bij reeds lopende projecten en ontwikkelingen binnen de gemeente 

wanneer groot onderhoud moet worden uitgevoerd; 

 Integrale afstemming bij regulier onderhoud in de openbare ruimte; 

 Integrale afstemming met uitvoering kabels en leidingen. 

3.4. Geluidsreducerend asfalt 

De gemeente Leiderdorp heeft in 2018 het actieplan omgevingslawaai 2018-2023 

vastgesteld wat consequenties heeft voor het beheer en onderhoud van het wegenareaal. 

Uit de geluidsbelastingkaart, die in 2017 door het college van burgemeester en wethouders 

van Leiderdorp is vastgesteld, is gebleken dat het binnenstedelijk wegverkeer de 

belangrijkste bron van geluidhinder is. In het actieplan zijn de belangrijkste 

knelpuntsituaties in beeld gebracht. De gemeente wil de geluidbelasting vanwege dit 

wegverkeer terugbrengen door in de eerste plaats maatregelen aan de bron te nemen. Een 

mogelijke maatregel is de toepassing van stille wegdekken (stil asfalt, dat uit efficiency 

overwegingen wordt aangelegd als de oude verharding aan vervanging toe is) en zoveel 

mogelijk vermijden van klinkers. Nu worden klinkers standaard toegepast op 30 km/h 

wegen. Daardoor wordt het gunstig effect van de snelheidsverlaging teniet gedaan. Een 

proef met zogenaamde stille klinkers is te overwegen. 

 

Bij de keuze voor een geluidsreducerend asfaltmengsel staat de duurzaamheid centraal. De 

levensduur van een geluidsreducerende deklaag is ongeveer 7-8 jaar, terwijl een normale 

dichte deklaag 12-15 jaar mee gaat. De werkelijke levensduur van een deklaag is 

afhankelijk van de mengselsamenstelling (hogere geluidsreductie is een kortere 

levensduur) en de intensiteit op het wegvak. Daarnaast zijn de kosten van 

geluidsreducerend asfalt hoger dan van reguliere asfaltdeklagen. Het dagelijks onderhoud is 

vergelijkbaar, met uitzondering van het noodzakelijk reinigen om de geluidsreducerende 

eigenschappen te waarborgen. Daardoor zijn de onderhoudskosten hoger. Door de beperkte 

levensduur en de hogere (aanleg) kosten, zijn de gemiddelde jaarlijkse onderhoudskosten 

(vervanging en dagelijks onderhoud) voor geluidsreducerende deklagen ongeveer 2 x zo 

hoog als de kosten voor reguliere deklagen. Geluidsreducerend asfalt wordt alleen 

toegepast op recht doorgaande weggedeeltes. Op kruisingsvlakken, weggedeeltes met 

optrekkend, afremmend en wringend verkeer wordt steenmastiekasfalt toegepast.  

3.5. Zettingen 

De gemeente Leiderdorp heeft te maken met bodemdaling. Gebouwen zijn over het 

algemeen in enige mate gefundeerd, maar dit geldt niet voor het gemeentelijk 

wegenareaal. Dat zakt dus in sommige delen van de stad, terwijl de bebouwing stabiel 

blijft. Zo kan bodemdaling leiden tot woningen die op den duur niet meer toegankelijk zijn 

maar ook tot schade aan het wegdek, wanneer dit bijvoorbeeld deels komt te ‘hangen’ op 

een onderheid riool. De gemeente Leiderdorp houdt de verzakking nauwgezet in de gaten 

en past waar nodig maatregelen toe zoals in de wijk Leyhof waar de straten op plaatsen 

tot wel 40 centimeter worden verhoogd. 
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4. NIVEAU VAN BEHEER  

4.1. Inleiding  

De Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2013, CROW publicatie 323, is de basis voor het 

opstellen van de onderhoudscontracten en -bestekken én voor het vergelijken van de 

kwaliteit van de openbare ruimte met de afgesproken kwaliteitsdoelen. In de gemeente 

Leiderdorp is voor alle structuurelementen de keuze gemaakt om kwaliteitsniveau B toe te 

kennen. 

 

Kwaliteits-

niveau  
Omschrijving Indicatie kwaliteit Relatie met wegbeheer 

A+ Zeer hoog Nagenoeg ongeschonden Er is geen schade 

A Hoog Mooi en comfortabel Er is enige schade, maar de 

waarschuwingsgrens is niet 

overschreden 

B Basis Functioneel De waarschuwingsgrens is 

overschreden: er is klein 

onderhoud nodig of binnen vijf jaar 

is groot onderhoud nodig 

C Laag Onrustig beeld, discomfort of 

enige vorm van hinder 

De richtlijn is overschreden: er is 

binnen twee jaar groot onderhoud 

nodig 

D Zeer laag Kapitaalvernietiging, 

uitlokking van vernieling, 

functieverlies, juridische 

aansprakelijkheid of sociale 

onveiligheid 

De richtlijn is meer dan één klasse 

overschreden: er is direct groot 

onderhoud nodig 

Tabel 4.1 Relatie kwaliteitsniveaus 

 

In tabel 4.2 is naast een omschrijving en relatie tot het kwaliteitsniveau uit de CROW-

publicatie ook een indicatie gegeven ten aanzien van de consequenties voor de 

beleidsthema’s. 

 

Doelstelling Kwaliteitsniveau 

  A+ A B C/D 

Veiligheid 

Kans op 

ongevallen 

geminimaliseerd 

Kans op 

ongevallen klein 

Kans op 

ongevallen klein 

Kans op 

ongevallen neemt 

toe 

Bereikbaarheid 

Uitstekende 

bereikbaarheid 

Goede 

bereikbaarheid 

Bereikbaarheid 

niet in het geding 

Bereikbaarheid 

beperkt 

Comfort Zeer comfortabel Comfortabel 

Redelijk 

comfortabel Minder comfortabel 

Aanzien 

Zeer verzorgde 

uitstraling 

Verzorgde 

uitstraling 

Redelijk verzorgde 

uitstraling Slechte uitstraling 

Leefbaarheid 

Leefbaarheid 

uitstekend Leefbaarheid goed 

Leefbaarheid niet 

in het geding 

Leefbaarheid 

beperkt 

Milieu 

Belasting op milieu 

zo beperkt 

mogelijk 

Belasting op milieu 

lager dan 

wettelijke eisen 

Belasting op milieu 

conform wettelijke 

eisen Belasting op milieu 

Tabel 4.2 Relatie kwaliteitsniveau - beleidsthema 
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4.2. Kwaliteitsniveau B 

Aangezien het vastgestelde beleidskader kwaliteitsniveau B is, zijn de beheerkosten in dit 

plan op kwaliteitsniveau B doorgerekend.  Bij kwaliteitsniveau B wordt onderhoud precies 

op het juiste moment uitgevoerd en vindt er geen kapitaalsvernietiging plaats.  

 

In de catalogus van CROW-publicatie 323 worden schaalbalken benoemd. Iedere schaalbalk 

beschrijft in vijf verschillende kwaliteitsniveaus de voorkomende kwaliteit van een specifiek 

kwaliteitscriterium van een object. Een schaalbalk bestaat uit vijf foto’s, beschrijvingen van 

het criterium en meetbare normen. 

 

Figuur 4.1  geeft een voorbeeld van deze schaalbalken met een beschrijving van het 

criterium, zoals opgenomen in CROW-publicatie 323.  

 

A+ A B C D 

     

Er is geen 
dwarsonvlakheid 
(spoorvorming). Er is 
geen schade volgens 
de CROW-
systematiek voor 
wegbeheer. 

Er is lichte 
dwarsonvlakheid 
(spoorvorming). Er is 
enige schade volgens 
de CROW-
systematiek voor 
wegbeheer. 

Er is enige 
dwarsonvlakheid 
(spoorvorming). De 
waarschuwingsgrens 
van de CROW-
systematiek voor 
wegbeheer is 
overschreden. 

Er is aanzienlijke 
dwarsonvlakheid 
(spoorvorming). De 
richtlijn van de 
CROW-systematiek 
voor wegbeheer is 
overschreden. 

Er is veel ernstige 
dwarsonvlakheid 
(spoorvorming). De 
richtlijn van de 
CROW-systematiek 
voor wegbeheer is 
met meer dan één 
klasse overschreden. 
Er is sprake van 
onderhoudsachterstan
d. 

Omvang en 
spoordiepte per 
rijstrook 

Omvang en 
spoordiepte per 
rijstrook 

Omvang en 
spoordiepte per 
rijstrook 

Omvang en 
spoordiepte per 
rijstrook 

Omvang en 
spoordiepte per 
rijstrook 

     
lichte 
dwarsonvlakheid (> 
10 mm) 

lichte 
dwarsonvlakheid (> 
10 mm) 

lichte 
dwarsonvlakheid (> 
10 mm) 

lichte 
dwarsonvlakheid (> 
10 mm) 

lichte 
dwarsonvlakheid (> 
10 mm) 

< 5 m¹ per 100 m¹ ≥ 5 m¹ per 100 m¹ n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

matige 
dwarsonvlakheid (> 
25 mm) 

matige 
dwarsonvlakheid (> 
25 mm) 

matige 
dwarsonvlakheid (> 
25 mm) 

matige 
dwarsonvlakheid (> 
25 mm) 

matige 
dwarsonvlakheid (> 
25 mm) 

0 m¹ per 100 m¹ < 5 m¹ per 100 m¹ < 15 m¹ per 100 m¹ < 35 m¹ per 100 m¹ ≥ 35 m¹ per 100 m¹ 

ernstige 
dwarsonvlakheid (> 
40 mm) 

ernstige 
dwarsonvlakheid (> 
40 mm) 

ernstige 
dwarsonvlakheid (> 
40 mm) 

ernstige 
dwarsonvlakheid (> 
40 mm) 

ernstige 
dwarsonvlakheid (> 
40 mm) 

0 m¹ per 100 m¹ 0 m¹ per 100 m¹ < 5 m¹ per 100 m¹ < 5 m¹ per 100 m¹ ≥ 5 m¹ per 100 m¹ 

 

Figuur 4.1 Voorbeeld schaalbalk CROW publicatie 323 
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5. DAGELIJKS ONDERHOUD  

 

Dagelijks en klein onderhoud aan de elementenverharding wordt uitgevoerd door het 

serviceteam van de gemeente Leiderdorp. De werkzaamheden die door het serviceteam 

worden uitgevoerd betreffen het herstraten van straatwerk tot 10 m². Daarnaast worden 

schades aan asfaltverhardingen met koud asfalt gerepareerd. De werkzaamheden worden 

uitgevoerd op basis van een kleinonderhoudsinspecties en naar aanleiding van meldingen en 

eigen waarnemingen in de openbare ruimte. 

 

Afhandelen klachten of meldingen 

Klachten of meldingen van burgers, bedrijven of hulpdiensten komen binnen bij de 

gemeente via mail of telefoon. Meldingen met betrekking tot de openbare ruimte worden 

doorgezet naar de werkverdeler van het serviceteam Uitvoering die de omvang (klein of 

groot werk) van de melding beoordeelt. Wanneer de werkverdeler oordeelt dat de melding 

dagelijks of klein onderhoud omvat wordt de melding inhoudelijk beoordeelt en doorgezet 

naar het Serviceteam Uitvoering, Serviceteam Leiden of aan een aannemer.  

Meldingen die aan het Serviceteam Leiden worden verstuurd, worden vervolgens direct 

afgehandeld in JOIN. Van de ontvangen melding wordt een werkbond gemaakt, waarmee 

het serviceteam naar buiten kan om de werkzaamheden uit te voeren. Indien de 

werkzaamheden door een aannemer worden uitgevoerd wordt toezicht gehouden op de 

uitvoering van de werkzaamheden. Indien het langer dan 4 werkdagen duurt om een 

melding af te kunnen handelen wordt de melder hierover geïnformeerd. Zodra de melding 

buiten is afgehandeld door het Serviceteam Uitvoering, Serviceteam Leiden of een 

aannemer wordt de melding in het zaaksysteem afgehandeld. 
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6. GROOT ONDERHOUD 

 

Het groot onderhoud aan en vervanging van de asfalt- en elementenverhardingen kan door 

de omvang van het werk niet door de eigen dienst van de gemeente worden uitgevoerd. 

Deze werkzaamheden aan de verhardingen worden daarom uitbesteed aan aannemers.  

 

Voorbereiden groot onderhoud en vervangingen 

De voorbereiding voor groot onderhoud en vervangingen projecten start met een overleg 

dat wordt gehouden met multidisciplinaire projectgroep. Het doel van dit overleg is onder 

meer om te bepalen welke disciplines op welk moment een rol hebben binnen het project. 

Met de projectgroep wordt het plan van aanpak opgesteld en vast gesteld. Een belangrijke 

onderdeel in het plan van aanpak is de omgevingsanalyse (wie zijn de stakeholders) die 

samen met een communicatiemedewerker wordt uitgevoerd. De omgevingsanalyse wordt 

vervolgens gebruikt om de communicatiestrategie en communicatiekalender (hoe en 

wanneer benaderen we stakeholders) uit te werken. Hierin staat per doelgroep het niveau 

van betrokkenheid (participatieniveau), de communicatieboodschap, de middelen en de 

tijdsplanning omschreven. 

 

Vervolgens wordt alle beschikbare en benodigde informatie verzamelt, door o.a. het doen 

van onderzoek, uitvoeren van inventarisaties, voeren van gesprekken met interne en 

externe stakeholders. Hierna wordt een programma van eisen voor de uitwerking van het 

project opgesteld in samenspraak met alle betrokken beheerders. De volgende stap is het 

contracteren van een externe partij. Deze stap omvat in grote lijnen het bepalen van de 

aanbestedingsvorm, het opstellen van de offerteaanvraag, het beoordelen van de 

ontvangen inschrijvingen en het verstrekken van de opdracht. 

 

Zodra het eerste schetsontwerp gereed is zal deze zowel aan interne als externe 

stakeholders worden toegelicht en afgestemd. Voor stakeholders moet hier gedacht worden 

aan onder andere bewoners, hulpdiensten, nutsbedrijven, hoogheemraadschap, 

woningcorporaties, enz. 

 

Aansluitend wordt het contractdocument opgesteld aan de hand waarvan het werk 

aanbesteed en uitgevoerd kan worden. Afhankelijk van de contractvorm wordt een 

vraagspecificatie met referentieontwerp (design & construct) opgesteld of worden een 

voorlopig ontwerp (VO), definitief ontwerp (DO) en een bestek opgesteld. Tevens wordt een 

raming opgesteld. In de fase dient tijdig overleg plaats te vinden met de inkoper om in 

samenspraak de aanbestedingsvorm en de beoordelingsmethode die gehanteerd gaat 

worden vast te stellen. Ook moeten de benodigde vergunningen bij het bevoegd gezag 

worden aangevraagd. Hierna worden de definitieve versie van het contractdocument 

gecontroleerd en geaccordeerd door de eindverantwoordelijke. Aan de hand van de raming 

getoetst of de kosten binnen de beschikbare budgetten vallen.  

 

Om tot een overeenkomst met een externe partij te komen worden volgende 

werkzaamheden uitgevoerd; versturen/publiceren van de aanvraag, verzorgen van 

inlichtingen, beoordelen van de ontvangen inschrijvingen en uiteindelijk het verstrekken 

van de opdracht. Na gunning van het contract wordt een eerste bouwvergadering met de 

aannemer belegd, waarbij eventuele vragen over het ontwerp/bestek besproken kunnen 

worden.  

 

Ruim voor aanvang van de uitvoering (minimaal 6 weken) worden eventuele 
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wegafsluitingen gemeld in het regionale verkeersoverleg en aan de brandweer. Daarnaast 

wordt met alle overige stakeholders gecommuniceerd over de uitvoering van het project en 

de gevolgen/hinder die zij hierdoor zullen ondervinden. 

 

Uitvoering groot onderhoud en vervangingen 

Gedurende de uitvoering houdt de gemeente Leiderdorp toezicht op de uitvoering van het 

werk. De projectleider/toezichthouder zorgt in samenwerking met de aannemer voor de 

communicatie richting de omgeving.  

 

Overdracht van realisatie naar beheer 

Na afronding van de werkzaamheden meldt de aannemer dat het werk gereed is bij de 

projectleider van de gemeente Leiderdorp. De aannemer zorgt er vervolgens voor dat alle 

revisietekeningen, die voldoen aan de eisen die hieraan gesteld worden, digitaal worden 

aangeleverd aan de gemeente.  

 

De projectleider controleert samen met de beheerder(s) en de aannemer het werk en legt 

de bevindingen vast. Onvolkomenheden aan het opgeleverde werk moeten binnen 10 

werkdagen (na de bekendmaking van de bevindingen) gecorrigeerd zijn door de aannemer.  

 

De garantietermijn voor alle openbare werken (infrastructuur, kunstwerken, 

groenvoorzieningen) die wordt gehanteerd bedraagt 1 jaar. De garantietermijn begint op 

het moment dat de gemeente akkoord is met de oplevering van het werk. De ondernemer 

wordt hiervan schriftelijk of via e-mail op de hoogte gebracht. 

 

Aan het einde van de garantieperiode volgt de 2e opname. Onvolkomenheden dienen voor 

de definitieve oplevering gecorrigeerd te worden door de aannemer. Vervolgens vindt de 

definitieve overdracht plaats. 
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7. VERVANGINGEN 

Het proces dat doorlopen wordt bij vervangingen komt overeen met dat van groot 

onderhoud. Zie voor een beschrijving van dit proces hoofdstuk 6. 
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8. INSPECTIESYSTEMATIEK  

 

8.1. Inleiding  

Om het beheer en onderhoud van de wegen binnen de gemeente Leiderdorp op een 

verantwoorde manier uit te voeren, gebruikt de gemeente onder andere het 

wegbeheersysteem GBI Wegen. Dit beheersysteem is een hulpmiddel bij het planmatig en 

systematisch onderhouden van de wegen. Dit systeem is gebaseerd op de CROW-richtlijnen.  

 

8.2. Proces wegbeheer  

 

 
Figuur 8.1 Planningproces wegbeheer 

 

Onderstaand worden de stappen in het proces van wegbeheer kort toegelicht. 

 

Vaste gegevens  

Allereerst worden de vaste gegevens in het wegbeheersysteem gezet. Onder de vaste 

gegevens wordt verstaan de verzameling van gegevens betreffende gebieden (districten en 

wijken), wegen, wegvakonderdelen, verhardingssoorten, wegtypen, oppervlaktes en 

dergelijke. In hoofdstuk 9 wordt nader ingegaan op het areaal van de gemeente Leiderdorp. 
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Variabele gegevens  

De variabele gegevens vormen naast de vaste gegevens de input voor het 

wegbeheersysteem. Hoe meer de variabele gegevens zijn afgestemd op de gemeentelijke 

situatie, des te betrouwbaarder de uitkomsten van het systeem zijn. De variabele gegevens 

betreffen de globale visuele weginspectie- en meetgegevens.  

 

De kwaliteitsgegevens worden vastgelegd per wegvakonderdeel. De globale visuele 

weginspectie heeft plaatsgevonden in juni en juli 2018.  

 

De globale visuele weginspectie en klein onderhoudsinspecties zijn uitgevoerd op basis van 

de inspectiemethodiek zoals deze is beschreven in CROW-publicatie 146b. De weginspectie is 

uitgevoerd door een gespecialiseerd adviesbureau. 

 

De gemeente Leiderdorp laat één maal per twee jaar een globale visuele weginspectie 

uitvoeren door een externe partij. Hiermee wordt invulling gegeven aan de minimaal vereiste 

frequentie van inspecteren conform het CROW. De inspectieresultaten vormen samen met de 

vaste gegevens de basis om te komen tot een basisplanning.  

 

Richtlijnen, maatregelmatrix en maatregelprijzen 

Nadat de inspectiegegevens zijn ingelezen in het wegbeheersysteem, worden de resultaten 

getoetst aan de CROW-wegbeheersystematiek daarbij rekening houdend met richtlijnen, 

gedragsmodellen en waarschuwingsgrenzen. Indien onderhoud noodzakelijk is, wordt 

middels de maatregelmatrix de maatregelgroep en onderhoudsmaatregel bepaald. Deze 

maatregelmatrix is opgesteld conform de CROW, maar de gemeente mag qua 

onderhoudsmaatregel hiervan afwijken. In bijlage 3 is deze maatregelmatrix van de 

Gemeente Leiderdorp opgenomen. Hierin zijn ook de maatregelprijzen opgenomen. 

 

Basisplanning 

Aan de hand van de toetsing in het wegbeheersysteem is een CROW-basisplanning 

gegenereerd. In de basisplanning zijn onderstaande items aangegeven.  

 Jaarlijks te nemen onderhoudsmaatregelen per wegvakonderdeel; 

 Korte termijn planning (planjaar één of twee); 

 Middellange termijn planning (planjaar drie tot vijf); 

 Kosten van de onderhoudsmaatregelen. 

 

Conform de CROW-richtlijnen hanteert de gemeente Leiderdorp in het beheerplan wegen een 

planperiode van vijf jaar om het benodigde onderhoud uit te voeren. Na vijf jaar wordt er een 

nieuw beheerplan wegen opgesteld, gebaseerd op nieuwe inspectiegegevens met 

bijbehorende onderhoudsplanning en -begroting. 

 

Maatregeltoets 

In de CROW-basisplanning met bijbehorende begroting is nog geen rekening gehouden met 

de maatregeltoets (verplichte controleslag in CROW-systematiek) en het gemeentelijk beleid. 

Tijdens de maatregeltoets wordt ook rekening gehouden met de uitgevoerde onderzoeken 

naar de restlevensduur, projecten van andere vakdisciplines (o.a. riolering en verkeer), 

programma bereikbaarheid, gemeentelijk beleid etc.  

Voor het beheerplan wegen zijn onderstaande punten integraal afgestemd en afgewogen. 
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Rioolvervangingen 

Op basis van het GRP (gemeentelijk rioleringsplan) zijn de rioolvervangingen per planjaar 

van het beheerplan inzichtelijk gemaakt. De rioolvervangingen zijn vervolgens in de planning 

verwerkt. In de planperiode staan verschillende rioleringsprojecten gepland. Bij een 

rioleringsproject moet het straatwerk worden opengebroken, de kosten voor het verwijderen 

en opnieuw aanleggen van straatwerk tussen de banden wordt financieel gedekt vanuit 

riolering. De kosten voor het afvoeren van het huidig materiaal en het aanleveren van nieuw 

materiaal wordt bij rioleringsprojecten wel gedekt vanuit wegen zoals het Besluit Begroting 

en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) voorschrijft. Omdat rioleringsprojecten 

reeds ingrijpende maatregelen zijn voor de toegankelijkheid van straten is besloten bij 

rioleringsprojecten gelijktijdig het straatwerk tussen gevel en band te vervangen.  

 

Overige ruimtelijke initiatieven 

Voor onderstaande projecten is in de meerjarenbegroting al een krediet opgenomen. Bij het 

opstellen van dit beheerplan zijn deze projecten daarom niet meegenomen in de planningen 

voor het groot onderhoud en vervangingen. 

 

 Leyhof: 

In de wijk Leyhof is sprake van ernstige verzakkingen, hiervoor wordt de komende 

tijd een deel van de wijk opgehoogd waarbij gelijktijdig ook het straatwerk opnieuw 

wordt aangelegd en waar nodig vervangen. 

 Fietspad Engelendaal: 

Het fietspad langs de Engelendaal wordt volledig vervangen door betonplaten van 

‘easypath’. Deze betonplaten zijn minder gevoelig voor zettingen en verbeteren het 

fietscomfort. 

 Oude Spoorbaan: 

De Oude Spoorbaan maakt onderdeel uit van het project Leidse Ring Noord waarin 

de gemeente Leiden en Leiderdorp samenwerken voor het verbeteren van de 

doorstroming van doorgaande route. Dit project start binnen enkele jaren. 

 

Gemuteerde basisplanning 

De planning en bijbehorende begroting die na de maatregeltoets ontstaat, wordt ook wel de 

gemuteerde basisplanning genoemd. Dit is de planning die is afgestemd op de gemeentelijke 

situatie. 

 

Planningen groot onderhoud en vervangingen 

De grootonderhoudsmaatregelen worden vervolgens zo goed mogelijk over de planjaren 

verdeeld. De kosten van het groot onderhoud over de planjaren 2020-2029 worden 

genivelleerd door dat gebruik gemaakt wordt van een voorziening.  

De vervangingsprojecten die uit de planning volgen worden opgenomen in het 

meerjareninvesteingsprogramma (MIP) 2020-2029.  

 

8.3. Inspectiemethodiek 

De inspectiemethodiek is beschreven in CROW-publicatie 146b - “Handleiding globale visuele 

inspectie”. Tijdens de inspecties wordt de conditie van de weg vastgelegd, waarbij de 

voorkomende schades zijn beoordeeld op omvang (Zeer gering, Gering, Enig en Groot) en 

ernst (Licht, Matig en Ernstig). Bij de kwaliteitsbeoordeling is onderscheid gemaakt in de 

verschillende verhardingstypen. De scheiding wordt aangebracht, omdat de vervolgschade bij 

asfaltverhardingen in korte tijd de hele verharding kan aantasten. Bij de 

elementenverhardingen is dit risico minder groot. 
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Teneinde een strategisch onderhoudsplan te verkrijgen, is het van belang om te weten wat 

de consequenties zijn bij het uitblijven van onderhoud. In dit hoofdstuk is per 

verhardingstype de mogelijk voorkomende schade aangegeven, deze zijn weergegeven in 

tabel 8.1. 

 

Schadegroep 
Asfaltbeton 

verhardingen 
Elementen verhardingen 

Cementbeton 

verhardingen 

Textuur Rafeling - - 

Vlakheid 

Dwarsonvlakheid 

Oneffenheden 

Dwarsonvlakheid 

Oneffenheden Oneffenheden 

Samenhang Scheurvorming Voegwijdte Scheurvorming 

Waterdichtheid - - Voegvulling 

Tabel 8.1 Schadebeelden 

 

In de volgende paragrafen zijn de schadebeelden, met uitzondering van de facultatieve 

schadebeelden, bij asfalt- en elementenverhardingen benoemd. Deze twee verhardingstypen 

beslaan circa 95% van het totale verharde wegenareaal. 

Schadebeelden asfaltverhardingen 

Bij de asfaltverhardingen wordt onderscheid gemaakt in de schadegroepen textuur, vlakheid 

en samenhang. 

 

Textuur 

In de schadegroep Textuur komt de schade Rafeling voor, als gevolg van defecten aan het 

asfaltoppervlak (steenverlies). Deze schade heeft een negatief effect op: 

 Veiligheid (lagere stroefheid, langere remweg, afwijkend rijgedrag, ruitbreuk). 

 Comfort (discomfort). 

 Geluidhinder (verhoging geluidsniveau). 

 Structurele waarde (verkorting levensduur). 

 

Rafeling komt voor in de schadegroep textuur, waarbij stenen groter dan 2 mm uit het 

oppervlak verdwijnen. Dit treedt vaak op bij scheurvorming en plaatsen die lang nat blijven. 

Als de schade zich met betrekking tot de textuur negatief verder ontwikkelt, ontstaan er 

grotere gaten, waardoor er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. 

 

Vlakheid 

Vlakheid of, beter gesteld, onvlakheid is tevens een voorbeeld van een oppervlakteschade. 

De oorzaak van de schade ligt echter dieper in de constructie, waardoor niet meer kan 

worden volstaan met een simpele onderhoudsmaatregel. Bij deze schadegroep komen de 

schadebeelden dwarsonvlakheid en oneffenheden voor. 

 

Dwarsonvlakheid 

Een verticale vervorming van het dwarsprofiel van de weg met een lengte van minimaal 5 

meter. Een veel voorkomend voorbeeld van dwarsonvlakheid is spoorvorming. 

 

Dwarsonvlakheid heeft een negatief effect op: 

 Veiligheid (instabiel rijgedrag, aquaplaning). 

 Comfort (plasvorming, fietsers, voetgangers). 

De verschijningsvormen van dwarsonvlakheid zijn spoorvorming en langssleuven.  
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Oneffenheden 

Plaatselijk voorkomende, verticale vervormingen van de verharding met een oppervlakte 

kleiner dan 5 m². Voorbeelden zijn plaatselijke verzakkingen, hoogteverschillen als gevolg 

van boomwortelgroei of gefundeerde elementen, die niet mee zakken zoals inspectieputten 

en duikers. 

 

Oneffenheden hebben een negatief effect op: 

 Veiligheid (langere remweg, ladingverlies, afwijkend rijgedrag). 

 Comfort (discomfort, resonanties). 

 Duurzaamheid (toename dynamische belastingen -> verkorting levensduur). 

 

Samenhang 

Schade, die zich manifesteert in de vorm van scheuren in lengterichting en/of scheuren in 

lengterichting en dwarsrichting, die onderling verbonden zijn. In het laatste geval is er 

sprake van craquelé. De oorzaak van de scheurvorming zit diep in de constructie. Veel 

scheuren beginnen zelfs aan de onderkant van het asfalt. Dit houdt in dat dit type schade 

alleen goed hersteld kan worden door de gehele constructie te vervangen. 

 

Scheurvorming heeft een negatief effect op: 

 Duurzaamheid. 

 

Schadebeelden elementenverharding 

 

Vlakheid 

Net als bij de asfaltverhardingen komen ook bij elementenverhardingen dwarsonvlakheid en 

oneffenheden voor. Onvlakheid op een klinkerweg wordt veroorzaakt door een verzakking in 

de fundering van de weg. Op de weg ontstaan waterplassen, die kortdurend hinder opleveren 

voor de gebruikers van de weg. Elementenverhardingen slijten ook (onder andere breuk van 

de stenen).  Deze schade wordt niet meegenomen tijdens de globale inspectie aangezien 

deze schade geen invloed heeft op de technische kwaliteit van de verharding. 
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9. KWANTITEIT GEINSPECTEERD DOMEIN 

 

9.1. Inleiding  

De gemeente Leiderdorp heeft een totaal oppervlak van 12,28 km² en telt ruim 27.000 

inwoners. Het totale areaal aan verhardingen binnen de gemeentegrenzen dat in beheer is 

bij de gemeente bedraagt circa 1,3 miljoen m². Het areaal Wegen betreft verharding in de 

openbare ruimte. De halfverharding in parken en de verharding  binnen sportvelden, 

schoolpleinen, parkeerplaatsen van bedrijven of verharde privéterreinen behoren niet tot de 

scope van dit beheerplan. 

 

 

 

, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 9.1 Leiderdorp 

 
9.2. Areaal  

 

Onderverdeling naar wegtypen 

De wegen van de gemeente Leiderdorp kunnen conform de CROW worden onderverdeeld 

naar 5 verschillende wegtypes afhankelijk van het gebruik en de functie van de weg. In 

tabel 9.1 is de onderverdeling weergegeven. Wegtype 1 (autosnelwegen) en wegtype 2 

(provinciale wegen), komen wel binnen de gemeentegrenzen voor, maar zijn niet in beheer 

bij de gemeente Leiderdorp (zie tabel 9.2). 

 

Wegtypen 
Oppervlakken [m²] Percentage van totaal [%] 

Nr. Benaming 

3 Gemiddeld belaste weg 19.680 1,4 

4 Licht belaste weg 389.326 28,6 

5 Weg in woongebied 693.651 51,0 

6 Weg in verblijfsgebied 132.001 9,7 

7 Fietspaden 82.915 6,1 

- Onbekend 41.819 3,2 

Totaal  1.359.391 100% 

Tabel 9.1 Onderverdeling wegenareaal naar verhardingstype 
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In tabel 9.2 is het gemeentelijke wegenareaal naar verhardingstype in m² weergegeven. 

 

Verhardingstype Oppervlakken [m²] Percentage van totaal [%] 

Dicht asfaltbeton 344.562 25,5 

Elementen 955.798 69,9 

Cementbeton 1.165 0,1 

Overige 57.866 4,5 

Totaal 1.359.391 100% 

Tabel 9.2 Onderverdeling wegenareaal naar verhardingstype 

 

In tabel 9.3 is het gemeentelijke wegenareaal naar jaar van aanleg in m² weergegeven. 

Jaar van aanleg Oppervlakten [m²] Percentage van totaal [%] 

1946-1950 84.568 6,2% 

1951-1955 0 0,0% 

1956-1960 40.726 3,0% 

1961-1965 27.131 2,0% 

1966-1970 69.654 5,1% 

1971-1975 171.916 12,6% 

1976-1980 107.255 7,9% 

1981-1985 62.763 4,6% 

1986-1990 52.064 3,8% 

1991-1995 101.164 7,4% 

1996-2000 211.998 15,6% 

2001-2005 34.250 2,5% 

2006-2010 253.508 18,6% 

2011-2015 117.296 8,6% 

2016-heden 9.256 0,7% 

Onbekend 15.842 1,2% 

Totaal 1.359.391 100% 

Tabel 9.3 Onderverdeling wegenareaal naar jaar van aanleg 
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10. KWALITEIT GEINSPECTEERD DOMEIN 

10.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de kwaliteit van het wegenareaal weergegeven. Per type verharding 

en voor de belijningen en markeringen is de kwaliteit is de kwaliteit beschreven zoals die 

naar voren is gekomen uit de visuele inspectie die is uitgevoerd. 

10.2. Inspectieresultaten verhardingen 

Inzicht in de onderhoudstoestand van de verhardingen wordt verkregen door om het jaar 

een globaal visuele inspectie uit te voeren volgens de inspectiemethodiek beschreven in 

publicatie 146 a en b van CROW. Doordat in deze publicatie de beoordeling van de 

mogelijke schades in hoge mate is gestandaardiseerd met beschrijvingen en normstellingen 

(ernst en omvang), is het mogelijk een objectief beeld te vormen van de kwaliteit van de 

verhardingen. 

De schadebeoordeling voor de ernst van de schade wordt aangeduid met: geen schade (G), 

lichte schade (L), matige schade (M) of ernstige schade (E). Daarnaast wordt de omvang 

van de geconstateerde schade aangeduid met  de cijfers 1 (geringe omvang), 2 (enige 

omvang) en 3 (grote omvang). 

10.3. Asfaltverhardingen 

De kwaliteit van de asfaltverharding wordt conform de methodiek bepaald door 5 

schadegroepen. In onderstaande tabel is de geconstateerde combinatie van ernst en 

omvang weergegeven voor de verschillende schadebeelden waarop de asfaltverhardingen 

beoordeeld zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit deze tabel is op te maken dat de schadebeelden rafeling, scheurvorming en randschade 

het meeste voorkomen. Bij een deel van de wegvakken komen deze schades ook in 

ernstige vorm voor. De aanwezigheid van deze ernstige schades betekent wel dat 

onderhoud op korte termijn noodzakelijk is.  

10.4. Elementenverhardingen 

De kwaliteit van de elementenverharding wordt bepaald door de schadegroepen 

dwarsonvlakheid, oneffenheden en voegwijdte. In onderstaande tabel is de geconstateerde 

combinatie van ernst en omvang weergegeven voor de verschillende schadebeelden waarop 

de elementenverhardingen beoordeeld zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

Opvallend aan de resultaten is dat bij de helft van de wegvakken geringe tot ernstige 

[m²] [%] [m²] [%] [m²] [%] [m²] [%]

Rafeling 322.339       91% 17.020         5% 4.159         1% 9.541         3%

Dwarsonvlakheid 351.770       100% 857               0% 432            0% 0 0%

Oneffenheden 338.314       96% 14.475         4% 51               0% 218            0%

Scheurvorming 301.476       85% 36.914         10% 1.594         0% 13.074       4%

Randschade 287.383       81% 36.878         10% 2.240         1% 26.557       8%

Goed (G-L1-L2) Gering (L3-M1) Matig (M2-M3) Ernstig (E1-E2-E3)
Asfalt verharding

[m²] [%] [m²] [%] [m²] [%] [m²] [%]

Dwarsonvlakheid 968.317       97% 20.229         2% 2.228         0% 7.499         1%

Oneffenheden 498.947       50% 347.220       35% 65.584       7% 86.521       9%

Voegwijdte elementen 939.778       94% 37.478         4% 3.210         0% 17.805       2%

Elementen verharding
Goed (G-L1-L2) Gering (L3-M1) Matig (M2-M3) Ernstig (E1-E2-E3)
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oneffenheden zijn geconstateerd. Ten opzichte van de inspectie van twee jaar geleden is de 

kwaliteit van het areaal wel duidelijk verbeterd.  

10.5. Overige verhardingen 

In Leiderdorp is een aantal halfverhardingen en een aantal betonverharding aanwezig. Bij 

de halfverhardingen (16.529 m²) zijn geen schades geconstateerd. Voor het inzichtelijk 

maken van de kwaliteit van betonverharding worden 3 schadegroepen gebruikt. In 

onderstaande tabel is de geconstateerde combinatie van ernst en omvang weergegeven 

voor de verschillende schadebeelden waarop de betonverhardingen beoordeeld zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

Uit bovenstaande tabel is op te maken dat de schades die zich voordoen voornamelijk 

oneffenheden betreffen. Uit  een nadere analyse van de inspectieresultaten blijkt dat deze 

schades geconstateerd zijn op wegvakken die onderdeel uit maken van de Heinsiuslaan en 

de Zijldijk. 

 

 

  

[m²] [%] [m²] [%] [m²] [%] [m²] [%]

Oneffenheden 861               69% 96                 8% 189            15% 107            9%

Scheurvorming 1.154           92% 0 0% 99               8% 0 0%

Voegvulling 1.253           100% 0 0% 0 0% 0 0%

Overige verharding
Goed (G-L1-L2) Gering (L3-M1) Matig (M2-M3) Ernstig (E1-E2-E3)
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11. KOSTEN DOMEIN WEGEN 

 

11.1. Inleiding  

In dit hoofdstuk worden de benodigde kosten voor het domein wegen inzichtelijk gemaakt. 

De kosten zijn onderverdeeld in klein onderhoud, groot onderhoud en de vervangingen van 

de verhardingen. Daarnaast zijn de overige beheerkosten zoals inspecties, onderzoeken etc. 

voor het beheer van de wegen inzichtelijk gemaakt. 

  

11.2. Uitgangspunten  

Alle genoemde bedragen in het beheerplan wegen 2020-2029 zijn weergegeven in euro (€) 

en exclusief 21% omzetbelasting. 

 

De kosten betreffen de aannemerskosten inclusief algemene kosten, uitvoeringskosten, winst 

en risico en verkeersmaatregelen.  

 

11.3. Kostensoort 

Per verhardingstype (asfaltverharding, elementenverharding en cementbeton), wegtype en 

maatregelgroep is in het beheerpakket een standaard maatregel met bijhorende kosten 

opgenomen. Op basis van de te nemen maatregelen vermenigvuldigt met het aantal m² te 

onderhouden areaal wordt het benodigd budget samengesteld. 

 

In bijlage 3 is een overzicht van de maatregel en maatregelprijzen per m² opgenomen. 

11.4. Klein onderhoud  

Onder klein onderhoud wordt verstaan: 

 Het plaatselijk herstellen van oneffenheden; 

 Scheuren vullen; 

 Kleine reparaties. 

 

Het budget klein onderhoud is een percentage van 12% van de jaarlijkse gemiddelde kosten 

van groot onderhoud. Voor de planperiode 2020-2029 bedraagt het groot onderhoud 

gemiddeld een kleine 7 ton per jaar. In de CROW publicatie 147 is een percentage 

aangehouden voor de hoofdwegen tussen de 8 en 12% en voor de woonstraten, fiets en 

voetpaden 10-15%. Voor Leiderdorp wordt 12% aangehouden. De totale jaarlijkse klein 

onderhoudskosten komen daarmee op € 84.000,-. 

 

Kosten klein onderhoud 

 
2020 2021 2022 2023 2024 

Per jaar 
2025-2029 

Klein onderhoud  € 84.000 € 84.000 € 84.000 € 84.000 € 84.000 € 84.000 

Tabel 11.1 Klein onderhoud 2020-2029 
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11.5. Groot onderhoud  

Het groot onderhoud is onderverdeeld in verhardingssoort asfalt, elementen en cement-

beton. Over de kosten groot onderhoud is een percentage van 12% VAT (voorbereiding, 

administratie en toezicht) gerekend. 12% VAT is een ervaringscijfer van de VAT kosten over 

de uitgevoerde groot onderhoudswerkzaamheden in de voorgaande periode. 

Het gemiddeld jaarlijks benodigde budget is wat jaarlijks toegevoegd wordt aan de 

voorziening wegen. Afgerond is deze toevoeging aan de voorziening € 695.000,-. 

 

Kosten groot onderhoud 

 

2020 2021 2022 2023 2024 
Gem. per jaar  

2025-2029 

Totaal excl. VAT  € 626.650   € 619.656   € 621.464   € 618.389   € 619.369   € 621.106  

VAT 12%  € 75.198  € 74.359   € 74.576   € 74.207   € 74.324   € 74.532  

Totaal incl. VAT  € 701.848   € 694.015   €  696.040   € 692.596   € 693.693   € 695.638  

Tabel 11.2 Kosten groot onderhoud asfalt, elementen en cementbeton 2020-2029 

11.6. Vervangingen  

Na het opstellen van de gemuteerde basisplanning is een nieuw meerjaren-

investeringsprogramma 2020-2029 (MIP) opgesteld. In hoofdstuk 13 is een overzicht van de 

belangrijkste projecten uit het MIP opgenomen. In bijlage 2 is het uitvoeringsprogramma 

opgenomen. 

 

De kosten voor vervangingen betreft de aannemerskosten. Over de kosten van vervangingen 

is een percentage van 16% VAT (voorbereiding, administratie en toezicht) gerekend. Het 

percentage van 16% is 4% hoger dan het VAT percentage over groot onderhoud. Dit heeft 

als oorzaak dat de werkvoorbereiding intensiever is, mede door de integrale raakvlakken en 

complexiteit van de werkzaamheden en per werk aparte bestekvoorbereiding en een 

aanbestedingstraject. 

 

Kosten MIP 2020-2029 

 
2020 2021 2022 2023 2024 

Totaal incl. 16% VAT 1.483.277 771.648 2.854.073 2.854.073 1.720.837 

 

 
2025 2026 2027 2028 2029 

Totaal incl. 16% VAT 374.164  1.207.100  1.319.654  885.136  885.136  

Tabel 11.3 Benodigd budget MIP 2020-2029 

11.7. Overige kosten  

Naast de kosten voor klein onderhoud, groot onderhoud en vervangingen zijn er in het 

beheerplan wegen 2020-2029 ook kosten opgenomen voor ondersteuning, onderzoek, 

ingenieursdiensten etc.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Gemeente Leiderdorp  32 Definitief 

 

Beheerplan wegen 2020-2029  13-2-2019    

Overige beheerkosten 2020-2029 

 
2020 2021 2022 2023 2024 

Globale visuele weginspectie € 25.000  € 25.000  € 25.000 

Klein onderhoudsinspectie  € 20.000  € 20.000  

Onderzoeken € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 

Bijdrage GBI € 7.500 € 7.500 € 7.500 € 7.500 € 7.500 

Ondersteuning GBI € 7.500 € 7.500 € 7.500 € 7.500 € 7.500 

Advies- en ingenieursdiensten € 45.000 € 45.000 € 45.000 € 45.000 € 45.000 

Totaal  € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 

 

Tabel 11.4 Overige kosten 2020-2029 

11.8. VAT kosten  

Voor het voorbereiden van de werkzaamheden, het begeleiden van de aanbesteding en 

contracten en het voeren van directie en toezicht op de werkzaamheden is over de groot 

onderhoudswerkzaamheden 12% VAT gerekend. Bij vervangingen is een percentage van 

16% aangehouden.  

 

  

  

 
2025 2026 2027 2028 2029 

Globale visuele weginspectie  € 25.000  € 25.000  

Klein onderhoudsinspectie € 20.000  € 20.000  € 20.000 

Onderzoeken € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 

Bijdrage GBI € 7.500 € 7.500 € 7.500 € 7.500 € 7.500 

Ondersteuning GBI € 7.500 € 7.500 € 7.500 € 7.500 € 7.500 

Advies- en ingenieursdiensten € 45.000 € 45.000 € 45.000 € 45.000 € 45.000 

Totaal  € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 
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12. BUDGETTEN 

 

12.1. Inleiding  

Het beheer en onderhoud van de wegen worden op 3 verschillende wijzen gefinancierd. Klein 

onderhoud en de overige kosten staat op de exploitatie, groot onderhoud staat in de 

voorziening en vervangingen zijn opgenomen in het meerjareninvesteringprogramma 2020-

2029. 

 

Onderstaand een overzicht van de huidige beschikbare budgetten voor het beheer en 

onderhoud van de wegen. 

 

Alle genoemde bedragen in het beheerplan wegen 2020-2029 zijn weergegeven in euro (€) 

en exclusief 21% omzetbelasting. 

 

12.2. Exploitatie 

 

Beschikbaar budget exploitatie [€] 

Kosten-
plaats 

Beschrijving 2020 2021 2022 2023 2024 

6221011  
Toevoeging in 
voorziening 

354.435 354.435 354.435 354.435 354.435 

6221011  
Toevoeging in 
voorziening Duurz. veilig 

42.588 42.588 42.588 42.588 42.588 

6221011 Dagelijks onderhoud 477.715 477.715 477.715 477.715 477.715 

 
Kapitaalslasten (rente + 
afschrijvingen) 

242.445 283.775 288.283 292.753 291.060 

 Overige beheerkosten* - - - - - 

 Beschikbaar budget 1.117.183 1.158.513 1.163.021 1.167.491 1.165.798 

 

Kosten-
plaats 

Beschrijving 2025 2026 2027 2028 2029 

6221011  
Toevoeging in 
voorziening 

354.435 354.435 354.435 354.435 354.435 

6221011  
Toevoeging in 
voorziening Duurz. veilig 

42.588 42.588 42.588 42.588 42.588 

6221011 Dagelijks onderhoud 477.715 477.715 477.715 477.715 477.715 

 
Kapitaalslasten (rente + 
afschrijvingen) 

289.368 287.675 285.983 284.290 282.598 

 Overige beheerkosten* - - - - - 

 Beschikbaar budget 
1.164.106 1.162.413 1.160.721 1.159.028 1.157.336 

Tabel 12.1 Beschikbaar budget exploitatie wegen 
 

* Overige beheerkosten zijn in de huidige begroting niet als aparte kostenplaats opgenomen. Deze 

kosten maken onderdeel uit van de kostenplaats 6221011 Dagelijks onderhoud. 
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Benodigd budget exploitatie [€] 

Kosten-plaats Beschrijving 2020 2021 2022 2023 2024 

6221011  
Toevoeging in 
voorzieningen 

695.000 695.000 695.000 695.000 695.000 

6221011  
Toevoeging in voorziening 
Duurz. veilig 

0 0 0 0 0 

6221011 Dagelijks onderhoud 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 

 
Kapitaalslasten (rente + 
afschrijvingen) 

 221.468   272.435   292.106   368.929   445.323  

nieuw Overige beheerkosten 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 

 Totaal benodigd 1.100.468 1.151.435 1.171.106 1.247.929 1.324.323 
 

Kosten-plaats Beschrijving 2025 2026 2027 2028 2029 

6221011  
Toevoeging in 
voorzieningen 

695.000 695.000 695.000 695.000 695.000 

6221011  
Toevoeging in voorziening 
Duurz. veilig 

0 0 0 0 0 

6221011 Dagelijks onderhoud 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 

 
Kapitaalslasten (rente + 
afschrijvingen) 

490.125   497.635   527.995   561.270   582.397  

nieuw Overige beheerkosten 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 

 Totaal benodigd 1.369.125 1.376.635 1.406.995 1.440.270 1.461.397 

Tabel 12.2 Benodigd budget exploitatie wegen 

 

Verschil beschikbaar en benodigd budget exploitatie [€] 

Kosten-plaats Beschrijving 2020 2021 2022 2023 2024 

6221011  
Toevoeging in 
voorzieningen 

-340.565 -340.565 -340.565 -340.565 -340.565 

6221011  
Toevoeging in voorziening 
Duurz. veilig 

42.588 42.588 42.588 42.588 42.588 

6221011 Dagelijks onderhoud 393.715 393.715 393.715 393.715 393.715 

 
Kapitaalslasten (rente + 
afschrijvingen) 

 20.977  11.340  -3.824  -76.176  -154.263  

nieuw Overige beheerkosten -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 

 Totaal 16.715  7.078  -8.086  -80.438  -158.525  
 

Kosten-plaats Beschrijving 2025 2026 2027 2028 2029 

6221011  
Toevoeging in 
voorzieningen 

-340.565 -340.565 -340.565 -340.565 -340.565 

6221011  
Toevoeging in voorziening 
Duurz. veilig 

42.588 42.588 42.588 42.588 42.588 

6221011 Dagelijks onderhoud 393.715 393.715 393.715 393.715 393.715 

 
Kapitaalslasten (rente + 
afschrijvingen) 

-200.757  -209.960  -242.013  -276.979  -299.799  

nieuw Overige beheerkosten -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 

 Totaal -205.019  -214.222  -246.275  -281.241  -304.061  

Tabel 12.3 Verschil beschikbaar minus benodigd budget exploitatie wegen 
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12.3. Voorziening groot onderhoud wegen  

Op basis van het uitvoeringsprogramma groot onderhoud wegen is gemiddeld per jaar een 

dotatie van € 695.000 benodigd om de jaarlijkse kosten voor het groot onderhoud wegen te 

dekken. Om te voorkomen dat de voorziening negatief komt te staan is een beginstand 

benodigd van € 100.000. 

 

In onderstaande tabel 12.4 is het verloop van de voorziening groot onderhoud wegen over 

de planperiode 2020-2029 weergegeven. 

 

Verloop voorziening groot onderhoud wegen [€] 

 
2020 2021 2022 2023 2024 

Beginstand 100.000  93.152   94.137   93.097   95.501  

Dotatie 695.000  695.000   695.000   695.000   695.000  

Onttrekking 701.848  694.015   696.040   692.596   693.693  

Eindstand 93.152  94.137   93.097   95.501   96.808  
 

 
2025 2026 2027 2028 2029 

Beginstand 96.808 96.808 96.808 96.808 96.808 

Dotatie 695.000 695.000 695.000 695.000 695.000 

Onttrekking 695.000 695.000 695.000 695.000 695.000 

Eindstand 96.808 96.808 96.808 96.808 96.808 

Tabel 12.4 Verloop voorziening groot onderhoud wegen 2020-2029 

 

 

12.4. Meerjaren-investeringsprogramma wegen (MIP) 2020-2029 

 

Beschikbaar budget MIP 2020-2029 [€] 

 2020 2021 2022 2023 2024 

Beschikbaar budget 2.192.583 150.000 150.000 150.000 0 

 

 2025 2026 2027 2028 2029 

Beschikbaar budget 0 0 0 0 0 

Tabel 12.5 Beschikbaar budget MIP 2020-2029 

 

Benodigd budget MIP 2020-2029 [€] 

 
2020 2021 2022 2023 2024 

Totaal benodigd 1.483.277  771.648  2.854.073  2.854.073  1.720.837  
 

 
2025 2026 2027 2028 2029 

Totaal benodigd 374.164  1.207.100  1.319.654  885.136  885.136  

Tabel 12.6 Benodigd budget MIP 2020-2029 
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Verschil beschikbaar en benodigd budget MIP 2020-2029 [€] 

 
2020 2021 2022 2023 2024 

Beschikbaar budget 2.192.583 150.000 150.000 150.000 0 

Totaal benodigd 1.483.277  771.648  2.854.073  2.854.073  1.720.837  

Verschil  709.306  -621.648  -2.704.073  -2.704.073  -1.720.837 

 

 
2025 2026 2027 2028 2029 

Beschikbaar budget 0 0 0 0 0 

Totaal benodigd 374.164  1.207.100  1.319.654  885.136  885.136  

Verschil  -374.164  -1.207.100  -1.319.654  -885.136  -885.136  

Tabel 12.7 Beschikbaar minus benodigd budget MIP 2020-2029 
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13. PLANNING WERKZAAMHEDEN JAARSCHIJVEN 2020-2029 

 

13.1. Inleiding  

Het planmatig onderhoud aan de wegen is onderverdeeld naar 2 categorieën te weten: 

groot onderhoud en vervangingen. In bijlage 2 zijn de planningen van de verschillende 

categorieën opgenomen. In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste vervangingen opgenomen. 

Dit zijn vervangingsprojecten waarbij het geraamde budget meer dan € 250.000 bedraagt.  

 

13.2. Planning belangrijkste projecten 

 
Project Easypath Engelendaal 

Het huidige straatwerk van het fietspad langs de Engelendaal zal in 2021 volledig worden 

vervangen door easypath betonplaten. Easypath zijn gekoppelde prefab betonnen 

elementen die daardoor minder gevoelig zijn voor zettingen. Daarnaast bevorderen de 

platen het fietscomfort. 

 

Projectkosten 2021: € 785.125 (inclusief VAT) 

 

Rioleringsprojecten 

De komende jaren moet in een groot aantal wijken werkzaamheden plaatsvinden aan de 

riolering. In verband met de werkzaamheden aan de riolering zullen de rijbanen in deze 

wijken moeten worden opgebroken. Omdat dit reeds een ingrijpende maatregel is en omdat 

de verhardingen in deze wijken aan vervanging toe zijn, wordt gelijktijdig met het riool de 

openbare ruimte van perceelsgrens tot perceelsgrens vervangen. De kosten voor het 

vervangen van straatwerk wordt gefinancierd vanuit het MIP wegen. 

 

In de jaren 2020-2029 gaat het om de volgende projecten:  

 Oranjewijk 

 Buitenstein/Brittenburg (icm riolering) 

 Doeskwartier west (icm riolering) 

 Dreven randen (icm riolering) 

 Hooiweide/Winterkade (icm riolering) 

 Kerkwijk/Wilgenpark (icm riolering) 

 Kreken Zuid (icm riolering) 

 Tollenaarssingel/Drakenstein (icm riolering) 

 Touwbaan/Rietschans (icm riolering) 

 Zomen Noord & zuid (icm riolering) 

 Vogelwijk Noord & Zuid (icm riolering) 

 Zijlkwartier Zuid (icm riolering) 

 

Projectkosten 2020-2029: zie bijlage 3 
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14. MEERJAARCOMPLEX 

 

14.1. Inleiding  

Op basis van het beheerareaal van de gemeente Leiderdorp zijn de theoretische cyclische 

beheerkosten berekend. Bij deze berekening is er vanuit gegaan dat de wegverhardingen 

na een bepaalde periode onderhoud behoeven of vervangen dienen te worden.  

 

Hierbij wordt niet gekeken naar de huidige staat van de verhardingen, maar wordt op basis 

van wegtype (hoofdweg, fietspad) en ondergrond een eenheidsprijs toegekend per 

vierkante meter per jaar. Dit wordt het cyclusbedrag genoemd en is gebaseerd op 

standaardcycli van onderhoudsmaatregelen. Deze berekening geeft een beeld over de 

financiële omvang van het areaal en heeft voor het beheerplan wegen 2020-2029 geen 

directe financiële consequenties.  

 

14.2. Kapitaal dat domein wegen vertegenwoordigd 

Het totale wegenareaal van de gemeente Leiderdorp bedraagt 1.369.011 m². De gemiddelde 

kosten voor vervanging van het wegenareaal bedragen € 75,-/m². De totale 

vervangingswaarde komt daarmee op bijna 103 miljoen euro. 

 

14.3. Doorkijk richting toekomst, cyclische beheerkosten 

Op basis van de maatregelprijs is er een gemiddelde prijs per jaar per m2 berekend. 

Daarnaast zijn ook de gemiddelde jaarlijkse kosten per m2 voor rehabilitatie berekend. In 

tabel 14.1 en 14.2 zijn de cyclusbedragen vermeld exclusief de rehabilitatie en inclusief 

rehabilitatie. 

 

Cyclusbedrag per jaar exclusief rehabilitatie 

Verhardingssoort Wegtype 
Oppervlakte 

[m²] 
Cycluskosten per m² [€] 

(excl. rehabilitatie) 
Totaal [€] 

Asfaltverharding 3 13.904 2,32 32.257 

Asfaltverharding 4 35.083 1,71 59.992 

Asfaltverharding 5 174.743 1,61 281.336 

Asfaltverharding 6 73.976 1,38 102.087 

Asfaltverharding 7 46.858 1,68 78.721 

Asfaltverharding Onbekend 41.415 1 41.415 

Elementenverharding 3 5.546 2,82 15.640 

Elementenverharding 4 346.329 2,55 883.139 

Elementenverharding 5 518.857 2,05 1.063.657 

Elementenverharding 6 49.355 2,01 99.204 

Elementenverharding 7 35.704 2,88 102.828 

Elementenverharding Onbekend 403 1 403 

Cementbeton  3 655 0,59 386 

Cementbeton  4 250 0,34 85 

Cementbeton  5 15.213 0,34 5.172 

Cementbeton  6 82 0,34 28 

Cementbeton  7 0 0,34 0 

Overige 
 

16.529 1 16.529 

Totaal 
   

2.782.879 

Tabel 14.1 Cyclusbedrag per jaar, exclusief rehabilitatie 
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Cyclusbedrag per jaar inclusief rehabilitatie 

Verhardingssoort Wegtype 
Oppervlakte 

[m²] 
Cycluskosten per m² [€] 

(excl. rehabilitatie) 
Totaal [€] 

Asfaltverharding 3 13.904 4,38 60.900 

Asfaltverharding 4 35.083 3,64 127.702 

Asfaltverharding 5 174.743 3,43 599.368 

Asfaltverharding 6 73.976 3,15 233.024 

Asfaltverharding 7 46.858 3,01 141.043 

Asfaltverharding Onbekend 41.415 2,5 103.538 

Elementenverharding 3 5.546 4,87 27.009 

Elementenverharding 4 346.329 4,58 1.586.187 

Elementenverharding 5 518.857 4,03 2.090.994 

Elementenverharding 6 49.355 3,97 195.939 

Elementenverharding 7 35.704 3,97 141.745 

Elementenverharding Onbekend 403 2,5 1.008 

Cementbeton  3 655 1,27 832 

Cementbeton  4 250 0,97 243 

Cementbeton  5 15.213 0,97 14.757 

Cementbeton  6 82 0,97 80 

Cementbeton  7 0 0,97 0 

Overige 
 

16.529 2,5 41.323 

Totaal 
   

5.365.689 

Tabel 14.2 Cyclusbedrag per jaar, inclusief rehabilitatie 

 

De totale cyclusbedragen voor onderhoud en vervanging wijken behoorlijk af van de 

werkelijke kosten voor groot onderhoud en vervangingen. Dit komt omdat we met 

onderhoudsmaatregelen op kleine en grote schaal zoveel als mogelijk de ingreepmaatregelen 

uit proberen te stellen. Mede door de weginspecties en het inzicht in de verhardingsopbouw 

zijn we in staat om risicogerichte maatregelen uit te voeren en kosten op de uitvoering te 

besparen. Naast de continue monitoring van de wegen, waardoor op het juiste moment de 

juiste ondermaatregelen worden uitgevoerd zijn in de periode 2014-2018 een aantal grote 

gebiedsontsluitingswegen zoals de Persant Snoepweg en het Engelendaal  vervangen. Ook 

worden de wegenprojecten zoveel mogelijk afgestemd op de rioleringsprojecten zodat 

enerzijds werk met werk wordt gemaakt en anderzijds de middelen zo effectief mogelijk 

worden ingezet.  

  



 

Gemeente Leiderdorp  40 Definitief 

 

Beheerplan wegen 2020-2029  13-2-2019    

Bijlage 1: Wetteksten 

Grondwet 

Volgens Artikel 21 van de Grondwet is de zorg van de overheid gericht op de bewoonbaarheid 

van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu. Het beheer van wegen 

past in dit grondwetsartikel en van oudsher wordt de zorg voor een goede infrastructuur dan 

ook als een taak van de overheid gezien. 

 

Burgerlijk Wetboek 

In het Burgerlijk Wetboek (BW) dat van kracht is geworden op 1 januari 1992, is de 

aansprakelijkheid geregeld voor schade als gevolg van een onrechtmatige daad. Ten opzichte 

van het oude BW is de bewijslast omgedraaid. Indien de beheerder aansprakelijk wordt 

gesteld voor schade die iemand lijdt als gevolg van gebreken aan de weg, dient deze 

beheerder aan te tonen dat hij de inspectie en het onderhoud van de wegen (inclusief voet- 

en fietspaden) met optimale zorg uitvoert. Met andere woorden: de beheerder moet kunnen 

aantonen wat hij heeft gedaan om risico’s voor de weggebruiker te beperken en dat hij 

structureel aan monitoring en onderhoud doet. Alleen op die manier is het risico van 

aansprakelijkheidstelling door weggebruikers terug te dringen. 

 

Onontbeerlijk voor een overtuigende bewijsvoering zijn daarbij preventief onderhoudsbeleid, 

een goede klachtenregistratie en een goed werkend systeem van rationeel wegbeheer. De 

mate waarin aan de onderhoudsplicht moet worden voldaan, hangt af van de functie van de 

weg en de verwachting die de weggebruiker heeft op grond van het feitelijke beeld van de 

weg. Jurisprudentie heeft inmiddels uitgewezen dat het kwaliteitsniveau “5” (zeer slecht) 

volgens de oude CROW-wegbeheersystematiek vermeden moet worden. Daar deze vijfschaal 

inmiddels niet meer wordt gebruikt, zal het begrip “onderhoudsachterstand” als grens worden 

aangehouden. 

 

Als gevolg van het BW met daarin het aangepaste aansprakelijkheidsrecht, is het aantal 

klachten en daarmee het aantal aansprakelijkheidsstellingen toegenomen. Er is een 

maatschappelijke verandering waarneembaar waarbij de wegbeheerder ook in de toekomst 

rekening dient te houden met een groeiend aantal aansprakelijkheidsstellingen. Landelijk 

wordt gesproken over een verdubbeling van de schade. Een bijkomende trend is het feit dat 

letselschadeadvocaten op basis van no-cure-no-pay mogen gaan werken. Een verdere groei 

van het aantal aansprakelijkheidsstellingen zou kunnen ontstaan. 

 

Wegenwet 

De Wegenwet heeft betrekking op alle openbare wegen en vereist van de gemeente dat alle 

binnen het gebied liggende wegen, met uitzondering van de wegen welke door het Rijk, de 

provincie of het Hoogheemraadschap worden onderhouden, in goede staat verkeren. Daarbij 

maakt de wet onderscheid tussen het beheer van wegen en de onderhoudsplicht van wegen. 

De gemeente heeft in het algemeen de onderhoudsplicht van de wegen die zij in beheer 

heeft. De Wegenwet vereist verder van de beheerder 'goed rentmeesterschap'. Daarbij wordt 

de beheerder verplicht om voorzieningen regelmatig en duurzaam te onderhouden. Dit 

betekent dat de gemeente ervoor moet zorgen dat het kapitaal dat in de wegen is 

geïnvesteerd, in stand blijft door het tijdig plegen van onderhoud. Tevens verplicht de 

Wegenwet wegbeheerders tot het bezit van een Wegenlegger. Deze Wegenlegger is een 

registratie instrument waarin voor openbare wegen buiten de bebouwde kom wordt 

aangegeven wie de beheerder is en wat zijn rechten en plichten zijn. 
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Wegenverkeerswet 

Deze wet bevat zowel bepalingen voor weggebruikers als voor beheerders. De 

Wegenverkeerswet verwacht van de wegbeheerder dat hij streeft naar maatregelen die de 

veiligheid van de weggebruiker en de functionaliteit van de wegen borgen. Deze wet doet 

een beroep op de publiekrechtelijke zorg van de wegbeheerder voor de veiligheid van de 

weggebruiker. Daarnaast dienen de één maal genomen maatregelen zodanig te worden 

gehandhaafd dat de weggebruiker zich op de situatie kan instellen. Hieruit blijkt het belang 

van goed beheer en onderhoud van verkeersvoorzieningen en verkeersmaatregelen. 

 

Wet Milieubeheer 

In de Wet Milieubeheer is aangegeven welke stoffen als afvalstoffen zijn aangemerkt. Deze 

stoffen, die in dit kader kunnen vrijkomen bij de aanleg van en het onderhoud aan wegen, 

mogen niet zonder beschermende maatregelen in het milieu worden gebracht. Er wordt 

echter een uitzondering gemaakt voor secundaire grondstoffen die in de wegenbouw worden 

toegepast. Deze materialen mogen wel worden gebruikt indien ze worden aangewend 

overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit. 

 

Code Milieu Verantwoord Wegbeheer 

In een brief van 25 juni 2008 heeft het ministerie van VROM alle wegbeheerders in Nederland 

aangeschreven om de Code Milieu Verantwoord Wegbeheer te ondertekenen. 

Het betreft de volgende punten: 

 Inzicht in het wegenbestand over de aanwezigheid van teer. 

 Het door middel van onderzoek ontdekken van teer in wegverhardingen en 

wegfunderingen voorafgaand aan reconstructie of sloop. Het selectief verwijderen 

van teerhoudende lagen en het rechtstreeks voor thermische verwerking afvoeren 

van het vrijgekomen TAG naar een vergunde inrichting. 

De wegbeheerders hanteren hierbij voor de omgang met vrijkomend asfalt de CROW-Richtlijn 

210: “Omgaan met vrijkomend asfalt - aandacht voor de teerproblematiek”. 

 

De werkwijze binnen de gemeente Leiderdorp sluit aan bij deze code. Bij het plegen van 

onderhoud aan asfaltverhardingen wordt projectmatig bekeken of er sprake is van 

teerhoudend asfalt. Bij het constateren van teer wordt vervolgens overgegaan tot het 

selectief verwijderen hiervan indien het verwijderen noodzakelijk is om de constructie te 

verbeteren. Net als alle andere vrijkomende materialen wordt ook teerhoudend asfalt 

afgevoerd naar een erkende inrichting.  

 

Besluit Asbestwegen Milieubeheer 

Besluit van 8 september 2000, houdende regels voor wegen waarin asbestbevattend 

materiaal is verwerkt (Besluit asbestwegen Wms). Als asbest in het verleden als verharding 

voor toegangswegen, kavelpaden of erven is gebruikt, kan dit risico’s opleveren voor de 

volksgezondheid. Dit is vooral het geval als het asbest onvoldoende is afgedekt. Asbestvezels 

kunnen door het berijden van de weg, pad of erf loskomen en opstuiven. Als deze vezels 

worden ingeademd, ontstaat er een verhoogde kans op een asbestziekte. Vooral direct 

omwonenden lopen een verhoogd risico. 

 

In 2000 is vanwege de risico’s voor de volksgezondheid het Besluit asbestwegen 

milieubeheer van kracht geworden. Volgens dit besluit is het verboden een onbedekte 

asbesthoudende weg of erf in het bezit te hebben. 
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Wet Geluidshinder (Wgh) 

De wetten en regels voor het bestrijden en voorkomen van geluidshinder ten gevolge van 

wegverkeer, railverkeer en industrie zijn sinds het einde van de jaren zeventig vastgelegd in 

de Wet geluidshinder. Hierin staat bijvoorbeeld wanneer de geluidsbelasting moet worden 

getoetst. Voor het wegverkeer is dit onder andere bij de aanleg van een nieuwe weg, de 

bouw van nieuwe woningen en wanneer er wijzigingen aan de weg plaatsvinden. Daarnaast 

is vastgelegd hoeveel decibel geluid in deze situaties is toegestaan. Wanneer een  

overschrijding van de norm wordt geconstateerd bij de toetsing, moeten er maatregelen 

worden getroffen om de geluidsbelasting terug te brengen. 

 

Arbeidsomstandighedenwet (Wet Arbo) 

Alle werkgevers zijn op grond van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht tot het uitvoeren 

van arbeidsomstandighedenbeleid, het opstellen van een meerjarenplan daarvoor en het 

uitbrengen van een jaarverslag. Het beleid moet zijn gericht op zowel veiligheid, gezondheid, 

welzijn als milieu. Daarnaast moet worden voldaan aan het Bouwprocesbesluit. Dit is een 

uitwerking van de EG-richtlijn “Minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid voor 

tijdelijke en mobiele bouwplaatsen”. Voor de wegbeheerder betekent dit in hoofdzaak het 

opstellen van bestekanalyses of arboprojectrisico-inventarisaties en het zorgdragen voor het 

opstellen van Veiligheids- en Gezondheidsplannen (V&G-plannen). In het kader is ook de 

CROW-publicatie “Maatregelen bij werken in uitvoering” van toepassing. 

 

Daarnaast of eigenlijk ook wel daarbij geldt dat wij als wegontwerper verantwoorde keuzes 

moeten maken in de ontwerpen. Niet alleen moeten wij bedenken of dat wat wij ontwerpen 

aangelegd kan worden, maar ook of dat, met aandacht voor de arbeidsomstandigheden 

waaronder veilig werken, later onderhoud aan de weg kan worden uitgevoerd 
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Bijlage 2: Uitvoeringsprogramma 2020-2024 

Planning groot onderhoud wegen 2020-2024   

Projecten 2020 2021 2022 2023 2024 

Amaliaplein 
    

44.158 

Brugwacht 20.133 
    

De Bloemerd 
  

291.329 
  

Buitenhoflaan 
    

191.675 

Dotterbloemkreek 
  

69.244 
  

Heinsiuslaan 
  

163.598 
  

Dubloen 
 

23.880 
   

Elisabethhof 
 

30.429 
   

Havikskruidzoom 
 

22.624 
   

Jan de Hartogplein 
 

21.954 
   

Klompenmaker 
    

38.129 

Karolusgulden 25.291 
    

Leidseweg 
   

112.123 
 

Leidsedreef 
  

97.292 
  

Lokhorst 
    

22.389 

Marjoleintuin 27.365 
    

Molenaarsstraat 
    

28.544 

Raaphorst 
    

27.840 

Reviusdreef 22.195 
    

Simon Smitweg 
    

75.218 

Spiegheldreef 
    

45.643 

Statendaalder 
    

33.685 

Touwbaan 110.992 
    

Van der Marckstraat 
    

38.547 

Vlaskamp 
   

32.892 
 

Voorhoflaan 
    

46.265 

Vronkenlaan 
 

83.274 
   

Wagenmaker 28.350 
    

Zijldijk 
 

344.896 
   

Totaal grote projecten 234.326 527.057 621.464 145.015 592.092 

Totaal kleine projecten 392.324 92.599 - 473.375 27.277 

      

Totaal projecten excl. VAT 626.650 619.656 621.464 618.389 619.369 

      
VAT 12% 75.198 74.359 74.576 74.207 74.324 

      
Totaal projecten incl. VAT 701.848 694.015 696.040 692.596 693.693 
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Meerjaren-investeringsprogramma 2020-2024 [€] 

 

Onderdeel 2020 2021 2022 2023 2024 

IBOR Wegen - Oranjewijk 599.166  599.166  599.166  599.166  599.166  

IBOR Wegen 2021      

IBOR Wegen 2022      

IBOR Wegen 2023      

IBOR Wegen Duurzaam 
Veilig 

52.200  52.200  52.200  52.200  52.200  

Buitenstein/Brittenburg 
(icm riolering) 

  802.736  802.736   

Doeskwartier west (icm 
riolering) 

63.610  63.610  63.610  63.610  63.610  

Dreven randen (icm 
riolering) 

768.302      

Hooiweide/Winterkade 
(icm riolering) 

 56.673     

Kerkwijk/Wilgenpark (icm 
riolering) 

  877.207  877.207  877.207  

Kreken Zuid (icm 
riolering) 

    128.654  

Tollenaarssingel/Drakenst
ein (icm riolering) 

  459.155  459.155   

IBOR wegen 2026-2029      

Totaal benodigd 
budget incl. VAT 

1.483.277  771.648 2.854.073  2.854.073  1.720.837  

 

Onderdeel 2025 2026 2027 2028 2029 

IBOR Wegen Duurzaam 
Veilig 

52.200  52.200  52.200  52.200  52.200  

Touwbaan/Rietschans 
(icm riolering) 

  434.518    

Zomen Noord & zuid (icm 
riolering) 

321.964  321.964     

Vogelwijk Noord & Zuid 
(icm riolering) 

 442.920  442.920  442.920  442.920  

Zijlkwartier Zuid (icm 
riolering) 

  390.016  390.016  390.016  390.016  

Totaal benodigd 
budget incl. VAT 

374.164  1.207.100  1.319.654  885.136  885.136  

  



 

Gemeente Leiderdorp  45 Definitief 

 

Beheerplan wegen 2020-2029  13-2-2019    

Bijlage 3: Relatietabel maatregelen en eenheidsprijzen 

Eenheidsprijzen GBI asfalt 

 
 

  

Weg-type Maatregelgroep Onderhoudsmaatregel  Eenh. Prijs 

1 Conserveren Wt A1: Deklaag vervangen 37,13€        

1 Gedeeltelijk groot onderhoud Wt A1: Frezen 8 cm + Inlage 15% oppervlak 15,37€        

1 Gedeeltelijk groot onderhoud + conserveren Wt A1: Frezen 8 cm + Inlage 15% oppervlak + Nieuwe deklaag 41,37€        

1 Ophogen Wt A1: Ophogen + Nieuwe constructie 108,97€     

1 Rehabilitatie Wt A1: Asfalt + Fundering vervangen 97,33€        

1 Verbeteren vlakheid Wt A1: Uitvullen + deklaag aanbrengen 51,72€        

1 Versterken Wt A1: Frezen 8 cm + Tussenlaag + Deklaag 58,11€        

2 Conserveren Wt A2: Dunne deklaag SMA 0/11 30,07€        

2 Gedeeltelijk groot onderhoud Wt A2: Frezen 8 cm + Inlage 15% oppervlak 15,37€        

2 Gedeeltelijk groot onderhoud + conserveren Wt A2: Frezen 8 cm + Inlage 15% oppervlak + Dunne deklaag 34,32€        

2 Ophogen Wt A2: Ophogen + Nieuwe constructie 101,95€     

2 Rehabilitatie Wt A2: Asfalt + Fundering vervangen 90,31€        

2 Verbeteren vlakheid Wt A2: Uitvullen + deklaag aanbrengen 46,70€        

2 Versterken Wt A2: Frezen + Deklaag 34,62€        

3 Conserveren Wt A3: Dunne deklaag SMA 0/8 27,80€        

3 Gedeeltelijk groot onderhoud Wt A3: Frezen 6 cm + Inlage 15% oppervlak 14,00€        

3 Gedeeltelijk groot onderhoud + conserveren Wt A3: Frezen 6 cm + Inlage 15% oppervlak + Dunne deklaag 30,69€        

3 Ophogen Wt A3: Ophogen + Nieuwe constructie 101,95€     

3 Rehabilitatie Wt A3: Asfalt + Fundering vervangen 90,31€        

3 Verbeteren vlakheid Wt A3: Uitvullen + deklaag aanbrengen 44,23€        

3 Versterken Wt A3: Frezen + Deklaag 34,62€        

4 Conserveren Wt A4: Dubbele oppervlakbehandeling 8,93€          

4 Gedeeltelijk groot onderhoud Wt A4: Frezen 4 cm + Inlage 15% oppervlak 12,64€        

4 Gedeeltelijk groot onderhoud + conserveren Wt A4: Frezen 4 cm + Inlage 15% oppervlak + dubbele oppervlakbehandeling 19,37€        

4 Ophogen Wt A4: Ophogen + Nieuwe constructie 96,35€        

4 Rehabilitatie Wt A4: Asfalt + Fundering vervangen 84,72€        

4 Verbeteren vlakheid Wt A4: Uitvullen + deklaag aanbrengen 44,23€        

4 Versterken Wt A4: Frezen + Deklaag 34,62€        

5 Conserveren Wt A5: Oppervlakbehandeling 4,41€          

5 Gedeeltelijk groot onderhoud Wt A5: Frezen 4 cm + Inlage 15% oppervlak 10,13€        

5 Gedeeltelijk groot onderhoud + conserveren Wt A5: Frezen 4 cm + Inlage 15% oppervlak + oppervlakbehandeling 16,73€        

5 Ophogen Wt A5: Ophogen + Nieuwe constructie 91,76€        

5 Rehabilitatie Wt A5: Asfalt + Fundering vervangen 80,12€        

5 Verbeteren vlakheid Wt A5: Profileer deklaag 32,10€        

5 Versterken Wt A5: Frezen + Deklaag 32,10€        

6 Conserveren Wt A6: Oppervlakbehandeling 4,41€          

6 Gedeeltelijk groot onderhoud Wt A6: Frezen 4 cm + Inlage 15% oppervlak 10,13€        

6 Gedeeltelijk groot onderhoud + conserveren Wt A6: Frezen 4 cm + Inlage 15% oppervlak + oppervlakbehandeling 16,73€        

6 Ophogen Wt A6: Ophogen + Nieuwe constructie 89,20€        

6 Rehabilitatie Wt A6: Asfalt + Fundering vervangen 77,56€        

6 Verbeteren vlakheid Wt A6: Profileer deklaag 32,10€        

6 Versterken Wt A6: Frezen + Deklaag 32,10€        

7 Conserveren Wt A7: Oppervlakbehandeling 4,41€          

7 Gedeeltelijk groot onderhoud Wt A7: Frezen 3 cm + Inlage 15% oppervlak 11,31€        

7 Gedeeltelijk groot onderhoud + conserveren Wt A7: Frezen 3 cm + Inlage 15% oppervlak + oppervlakbehandeling 12,54€        

7 Ophogen Wt A7: Ophogen + Nieuwe constructie 97,25€        

7 Rehabilitatie Wt A7: Asfalt vervangen 73,27€        

7 Verbeteren vlakheid Wt A7: Profileer deklaag 52,25€        

7 Versterken Wt A7: Overlagen 45,05€        
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Eenheidsprijzen GBI elementenverharding 

 
 

 

  

Weg-type Maatregelgroep Onderhoudsmaatregel Eenh. Prijs

3 Gedeeltelijk groot onderhoud 30% Wt E3: Gedeeltelijk herstraten 30% oppervlak 14,92€     

3 Gedeeltelijk groot onderhoud 50% Wt E3: Gedeeltelijk herstraten 50% oppervlak 21,54€     

3 Ophogen Wt E3: Ophogen + Herstraten 65,93€     

3 Rehabilitatie Wt E3: Nieuwe elementen + Fundering vervangen 90,16€     

3 Verbeteren vlakheid Wt E3: Herstraten 100% 42,92€     

4 Gedeeltelijk groot onderhoud 30% Wt E4: Gedeeltelijk herstraten 30% oppervlak 13,79€     

4 Gedeeltelijk groot onderhoud 50% Wt E4: Gedeeltelijk herstraten 50% oppervlak 21,54€     

4 Ophogen Wt E4: Ophogen + Herstraten 65,18€     

4 Rehabilitatie Wt E4: Nieuwe elementen + Fundering vervangen 89,41€     

4 Verbeteren vlakheid Wt E4: Herstraten 100% 42,16€     

5 Gedeeltelijk groot onderhoud 30% Wt E5: Gedeeltelijk herstraten 30% oppervlak 13,35€     

5 Gedeeltelijk groot onderhoud 50% Wt E5: Gedeeltelijk herstraten 50% oppervlak 20,25€     

5 Ophogen Wt E5: Ophogen + Herstraten 62,96€     

5 Rehabilitatie Wt E5: Nieuwe elementen + Fundering vervangen 87,20€     

5 Verbeteren vlakheid Wt E5: Herstraten 100% 38,83€     

6 Gedeeltelijk groot onderhoud 30% Wt E6: Gedeeltelijk herstraten 30% oppervlak 13,07€     

6 Gedeeltelijk groot onderhoud 50% Wt E6: Gedeeltelijk herstraten 50% oppervlak 19,77€     

6 Ophogen Wt E6: Ophogen + Hertegelen 41,88€     

6 Rehabilitatie Wt E6: Nieuwe elementen + Fundering vervangen 86,23€     

6 Verbeteren vlakheid Wt E6: Herstraten 100% 37,86€     

7 Gedeeltelijk groot onderhoud 30% Wt E7: Gedeeltelijk herstraten 30% oppervlak 15,17€     

7 Gedeeltelijk groot onderhoud 50% Wt E7: Gedeeltelijk herstraten 50% oppervlak 23,28€     

7 Ophogen Wt E7: Ophogen + Hertegelen 41,88€     

7 Rehabilitatie Wt E7: Nieuwe elementen 59,77€     

7 Verbeteren vlakheid Wt E7: Herstraten 100% 44,89€     
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Bijlage 4: Cyclische beheerkosten  

Asfalt 

wegtype 

ondergrond 

zand klei klei/veen veen 

1 hoofdwegennet € 4,27  € 4,27  € 4,07  € 7,39  

2 zwaar belaste weg € 1,98  € 1,98  € 2,35  € 3,76  

3 gemiddeld belaste weg € 1,90  € 1,90  € 2,19  € 3,31  

4 licht belaste weg € 1,35  € 1,35  € 2,04  € 2,11  

5 weg in woongebied € 0,77  € 1,79  € 1,49  € 2,40  

6 weg in verblijfsgebied € 0,77  € 0,77  € 1,59  € 2,40  

7 fietspaden € 1,85  € 1,85  € 1,51  € 1,51  

Cyclusbedrag excl. rehabilitatie per m2 per jaar 

  

     Elementen 

wegtype 

ondergrond 

zand klei klei/veen veen 

3 gemiddeld belaste weg € 2,20  € 2,20  € 2,96  € 3,91  

4 licht belaste weg € 1,92  € 1,92  € 2,50  € 3,87  

5 weg in woongebied € 1,77  € 1,77  € 2,33  € 2,33  

6 weg in verblijfsgebied € 1,72  € 1,72  € 2,35  € 2,27  

7 fietspaden € 2,40  € 2,40  € 3,10  € 3,63  

Cyclusbedrag excl. rehabilitatie per m2 per jaar 

   

Asfalt 

wegtype 

ondergrond 

zand klei klei/veen veen 

1 hoofdwegennet € 2,21  € 2,21  € 2,21  € 2,21  

2 zwaar belaste weg € 2,05  € 2,05  € 2,05  € 2,05  

3 gemiddeld belaste weg € 2,05  € 2,05  € 2,05  € 2,05  

4 licht belaste weg € 1,93  € 1,93  € 1,93  € 1,93  

5 weg in woongebied € 1,82  € 1,82  € 1,82  € 1,82  

6 weg in verblijfsgebied € 1,76  € 1,76  € 1,76  € 1,76  

7 fietspaden € 1,33  € 1,33  € 1,33  € 1,33  

Rehabilitatiebedrag per m2 per jaar 

   

     Elementen 

wegtype 

ondergrond 

zand klei klei/veen veen 

3 gemiddeld belaste weg € 2,05  € 2,05  € 2,05  € 2,05  

4 licht belaste weg € 2,03  € 2,03  € 2,03  € 2,03  

5 weg in woongebied € 1,98  € 1,98  € 1,98  € 1,98  

6 weg in verblijfsgebied € 1,96  € 1,96  € 1,96  € 1,96  

7 fietspaden € 1,09  € 1,09  € 1,09  € 1,09  

Rehabilitatiebedrag per m2 per jaar 
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Bijlage 5: Verklarende woordenlijst 

Basisplanning  Planning en begroting waarbij onderhoudsmaatregelen op 

basis van een globale visuele weginspectie zijn gepland 

(overeenkomstig de technische noodzaak). 

 

Beheer Systematisch plannen, budgetteren, voorbereiden en 

uitvoeren van activiteiten die erop gericht zijn een object 

blijvend zijn functie te laten vervullen. 

 

Beheersysteem Het geheel van gegevensinwinning en bewerking om te 

komen tot een meerjarenplanning en begroting. 

 

Beleidsthema Thema dat van belang is voor het beleid ten aanzien van de 

kwaliteit van de verharding. Thema hierbij zijn veiligheid, 

duurzaamheid, het comfort en het aanzien). 

 

Budget De financiële middelen die beschikbaar zijn voor het beheer 

en onderhoud van de wegen. 

 

Budgetplanning en –

begroting 

Planning en begroting, waarbij onderhoudsmaatregelen zijn 

verschoven als gevolg van opgelegd budget of gestelde 

prioriteiten. 

 

C.R.O.W. Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, 

water en Wegenbouw en Verkeerstechniek.  

 

Cyclische beheerkosten De gemiddelde jaarlijkse kosten voor het beheer van 

weginfrastructuur op basis van zijn inrichting of functie. 

CROW heeft hiervoor een kostensystematiek ontwikkeld in 

publicatie 145. In deze cyclische beheerkosten worden ook 

de kosten voor vervanging bij een volledige reconstructie 

meegenomen. 

 

Gemuteerde basisplanning Onderhoudsplanning waarbij de basisplanning is afgestemd 

op de gemeentelijke situatie en vervolgens is gemuteerd. 

 

Groot onderhoud Onderhoudsmaatregelen die lokaal, over een groot 

gedeelte van het oppervlak van een wegvak planmatig 

worden uitgevoerd, met als doel de verharding weer aan de 

richtlijnen te laten voldoen.  

 

Kapitaalvernietiging Verschil tussen de kosten van uitgesteld onderhoud en 

kosten van tijdig onderhoud (bij asfaltverhardingen). 

  

Klein onderhoud Onderhoudsmaatregelen die lokaal, over een beperkt 

gedeelte van het wegvak worden uitgevoerd. De 

maatregelen zijn deels preventief en deels bedoeld om de 

verharding in goede staat te houden. 

 

Korte termijnplanning Planning van onderhoudsmaatregelen voor de periode van 

1-2 jaar. 
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Kwaliteit Mate waarin een verharding voldoet aan de gestelde 

(technische) richtlijnen of (functionele) doelstellingen. 

 

Kwaliteitsniveau Aanduiding van de kwaliteit van de verharding, uitgedrukt 

in de termen Voldoende, Matig en Onvoldoende. 

 

Lange termijnplanning Planning voor de periode van meer dan 5 jaar. 

 

Levensduur Verwachte levensduur van een object, berekend tot het 

moment waarop een onderhoudsrichtlijn wordt 

overschreden. 

 

Maatregelgroep Groep van gelijksoortige onderhoudsmaatregelen. 

 

Maatregeltoets Beoordeling van de door het systeem gegenereerde 

maatregel en planjaar, daarbij vindt ook afstemming met 

andere plannen en beleidsambities. 

  

Middellange termijnplanning Planning van onderhoudsmaatregelen voor de periode van 

3-5 jaar. 

  

Planjaar Jaar waarin een onderhoudsmaatregel wordt gepland. 

  

Rehabilitatie van de weg Maatregelen om de kwaliteit van de verharding weer op het 

gewenste niveau te brengen zonder de inrichting van de 

weg aan te passen, en waarbij de levensduur wordt 

verlengd (begrippenlijst BBV). 

 

Restlevensduur Verwachte levensduur van een verharding vanaf het 

moment van beoordeling tot het moment waarop de norm 

wordt overschreden. 

 

Richtlijn Waarde van een schade waarbij binnen 1 tot 2 jaar 

onderhoud noodzakelijk is. 

 

  

Verhardingstype Groep van gelijksoortige wegverhardingen; er wordt 

onderscheid gemaakt in de verhardingstypen asfalt, 

elementen en cementbeton. 

 

  

Verhardingssoort Onderverdeling binnen een verhardingstype (asfalt, 

elementen of cementbeton). 

 

Visuele inspectie Bij een globale visuele weginspecie worden de zichtbare 

schades van een wegen beoordeeld en eenduidig 

vastgelegd.  De weg wordt op technische gronden bekeken 

en de schades worden in kwalitatieve en kwantitatieve zin, 

dat wil zeggen naar ernst en omvang, beoordeeld. De 

resultaten van de objectieve beoordeling geven een beeld 

van de conditie van de weg. 

  

Waarschuwingsgrens  Waarde van een schade waarbij binnen 3 tot 5 jaar 



 

Gemeente Leiderdorp  50 Definitief 

 

Beheerplan wegen 2020-2029  13-2-2019    

onderhoud noodzakelijk is. 

 

Wegtype Benaming voor een weg met bepaalde kenmerken, die een 

aanduiding kunnen zijn voor de functie, het gebruik of het 

beheer van de weg. 

 

Wegvak Gedeelte van een weg, fietspad of voetpad, dat in 

lengterichting wordt begrensd. 
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SAMENVATTING 

 

Aanleiding en Doelstelling 

De gemeente is verantwoordelijk voor een adequaat beheer van haar 

kapitaalgoederen/objecten in de openbare ruimte zoals wegen, speelvoorzieningen, 

straatmeubilair, kunstwerken, riolering, water en groen. In het Besluit Begroting en 

Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is vastgelegd, dat voor het beheer van 

kapitaalgoederen meerjarenprogramma’s beschikbaar moeten zijn. 

 

Voor de kwaliteit van de openbare ruimte speelt het beheer een belangrijke rol naast de 

functionele, esthetische, ruimtelijke en sociale aspecten. De gemeente dient zorg te 

dragen voor het goed en tijdig uitvoeren van onderhoud aan het straatmeubilair. Ook het 

zorgen voor een veilige en vlotte afwikkeling van het verkeer valt hier onder. In dit 

beheerplan worden de hoofdpunten beschreven van het (technisch) beheer voor het 

straatmeubilair in gemeentelijk bezit.  

 

Met straatmeubilair wordt hier bedoeld ‘diverse objecten/elementen die de verblijfsfunctie 

van de openbare ruimte dienen en/of een verkeersfunctie/informerende functie bezitten’. 

Straatmeubilair komt voor in het 'grijs', groen en op overige plaatsen in de openbare 

ruimte, waarvan de gemeente Leiderdorp eigenaar is. 

 

Doel van dit beheerplan is om het college van de gemeente Leiderdorp inzicht te geven in 

de areaalomvang, de kwaliteit en de benodigde onderhoudsbudgetten voor het  in stand 

houden en vervangen van straatmeubilair binnen het gemeentelijke beheerareaal. 

 

Dagelijks onderhoud 

Dagelijks onderhoud aan de straatmeubilair wordt uitgevoerd door het serviceteam van de 

gemeente Leiderdorp. De werkzaamheden die door het serviceteam worden uitgevoerd 

betreffen het herstellen van kleine schades aan bijvoorbeeld zitbanken of het rechtzetten 

van palen. De werkzaamheden worden uitgevoerd naar aanleiding van meldingen en eigen 

waarnemingen in de openbare ruimte. 

 

Groot onderhoud en vervanging  

Het groot onderhoud bestaat uit de werkzaamheden om het straatmeubilair in stand te 

houden. Daarnaast vallen alle vervangingen in financiële zin binnen straatmeubilair ook 

onder groot onderhoud. Uitzondering hierop zijn de duurdere objecten slagbomen, pollers 

en blockers. Deze worden wel opgenomen in het meerjaren-investeringsprogramma. 

 

Areaal (Kwantiteit) 

De omvang van het areaal straatmeubilair is bepaald aan de hand op basis de gegevens 

die beschikbaar zijn vanuit de database van het beheersysteem GBI. Voor de markeringen 

en belijningen is gebruik gemaakt van de gegevens uit de reguliere inventarisatie en 

inspectie.  

 

Product Areaal Eenheid 

Zitmeubilair  187 st. 

Fietsenrek 699 st. 

Hekwerken 1.321 st. 
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Palen 741 st. 

Verkeersborden 3.498 st. 

Straatnaamborden 938 st. 

Nbd auto 117 st. 

Nbd fiets 31 st. 

Bewegwijzerpalen 270 st. 

Wegmarkering belijning 57.597 m1 

Wegmarkering figuratie 5.114 m2 

Tabel 1 Areaal straatmeubilair gemeente Leiderdorp 

 

Budgetten  

Het beheer en onderhoud van straatmeubilair wordt op 3 verschillende wijzen gefinancierd. 

Klein onderhoud en de overige kosten maken onderdeel uit van de exploitatie. Groot 

onderhoud en cyclische vervangingen worden onttrokken uit de voorziening straatmeubilair 

met uitzondering van vervangingen pollers, blocker en de slagbomen die zijn opgenomen in 

het meerjareninvesteringprogramma 2020-2029. 

 

Exploitatie  

Het beschikbaar budget maakt op dit moment onderdeel uit van het budget dagelijks 

onderhoud wegen. Het budget voor alleen het straatmeubilair is dus niet gespecificeerd.  

 

Het benodigde budget voor de exploitatie bestaat uit de kosten voor het dagelijks 

onderhoud van straatmeubilair en de overige kosten. Tot op heden zijn deze kosten 

gedekt vanuit het budget voor het dagelijks onderhoud wegen. Vanaf 1 januari 2020 

worden de kosten voor het dagelijks onderhoud straatmeubilair apart inzichtelijk gemaakt 

in de begroting. 

 

 Kostensoort   2020 2021 2022 2023 2024 

Dagelijks onderhoud  € 8.206 8.206 8.206 8.206 8.206 

Overige kosten € 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 

Totaal  € 34.706 34.706 34.706 34.706 34.706 

 
   

     Kostensoort   2025 2026 2027 2028 2029 

Dagelijks onderhoud  € 8.206 8.206 8.206 8.206 8.206 

Overige kosten € 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 

Totaal  € 34.706 34.706 34.706 34.706 34.706 

Tabel 2 Benodigd budget exploitatie straatmeubilair 

 

Voorziening straatmeubilair   

Het uitvoeren van groot onderhoud aan belijning en figuratie en het cyclisch vervangen 

van overige straatmeubilair laat in de praktijk een verloop zien. Niet elk jaar worden alle 

geplande werkzaamheden uitgevoerd. Enerzijds komt dit door een vertraging in de 

contractvorming voor uitvoering van de werkzaamheden en anderzijds is de 

uitvoeringsperiode gecombineerd met andere werkzaamheden in de openbare ruimte niet 

altijd goed te plannen. 

 

Om te voorkomen dat het beschikbare budget door nog niet uitgevoerde werkzaamheden 

komt te vallen wordt een voorziening straatmeubilair ingericht. Omdat de voorziening 

nieuw wordt ingericht is de dotatie en de onttrekking in de navolgende tabel gelijk aan 

elkaar. 
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2020 2021 2022 2023 2024 

Beginstand € - - - - - 

Dotatie € 123.383 123.383 123.383 123.383 123.383 

Onttrekking € 123.383 123.383 123.383 123.383 123.383 

Eindstand € - - - - - 

  
      

  
 

2025 2026 2027 2028 2029 

Beginstand € - - - - - 

Dotatie € 123.383 123.383 123.383 123.383 123.383 

Onttrekking € 123.383 123.383 123.383 123.383 123.383 

Eindstand € - - - - - 

Tabel 3 Overzicht voorzieningen straatmeubilair 

 

Meerjaren-investeringsprogramma straatmeubilair (MIP) 

De vervanging van de mechanische onderdelen en van de besturing van de in Leiderdorp 

aanwezige pollers, blockers en slagbomen worden gefinancierd vanuit het meerjaren-

investeringsprogramma.  

De kosten voor de vervangingen betreffen de aannemerskosten. Over de kosten van 

vervangingen is een percentage van 16% VAT (voorbereiding, administratie en toezicht) 

gerekend. Dit zijn de kosten voor het voorbereiden van de werkzaamheden, het 

begeleiden van de aanbesteding en contracten en het voeren van directie en toezicht op 

de werkzaamheden. 

 

  
2020 2021 2022 2023 2024 

Totaal € 73.080 64.960 47.560 - - 

    
     

  
2025 2026 2027 2028 2029 

Totaal € - - 48.720 - - 

Tabel 4 Overzicht MIP straatmeubilair 
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1. INLEIDING 

 

1.1. Aanleiding beheerplan straatmeubilair  

De gemeente is verantwoordelijk voor een adequaat beheer van haar 

kapitaalgoederen/objecten in de openbare ruimte zoals wegen, speelvoorzieningen, 

straatmeubilair, kunstwerken, riolering, water en groen. In het Besluit Begroting en 

Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is vastgelegd, dat voor het beheer van 

kapitaalgoederen meerjarenprogramma’s beschikbaar moeten zijn. 

 

1.2. Doelstelling 

Voor de kwaliteit van de openbare ruimte speelt het beheer een belangrijke rol naast de 

functionele, esthetische, ruimtelijke en sociale aspecten. De gemeente dient zorg te 

dragen voor het goed en tijdig uitvoeren van onderhoud aan het straatmeubilair. Ook het 

zorgen voor een veilige en vlotte afwikkeling van het verkeer valt hier onder. In dit 

beheerplan worden de hoofdpunten beschreven van het (technisch) beheer voor het 

straatmeubilair in gemeentelijk bezit.  

 

Met Straatmeubilair wordt bedoeld ‘diverse objecten/elementen die de verblijfsfunctie van 

de openbare ruimte dienen en/of een verkeersfunctie/informerende functie bezitten’. 

Straatmeubilair komt voor in het 'grijs', groen en op overige plaatsen in de openbare 

ruimte, waarvan de gemeente Leiderdorp eigenaar is. 

 

Doel van dit beheerplan is om het college van de gemeente Leiderdorp inzicht te geven in 

de areaalomvang, de kwaliteit en de benodigde onderhoudsbudgetten voor het  in stand 

houden en vervangen van straatmeubilair binnen het gemeentelijke beheerareaal. 

 

1.3. Kader beheerplan 

Het beheerplan Straatmeubilair heeft betrekking op de bij de gemeente Leiderdorp in 

beheer zijnde palen, fietsvoorzieningen, zitbanken, bewegwijzeringen, straatnaamborden, 

verkeersborden, en wegmarkeringen. 

 

Het kwaliteitsniveau van het beheerplan Straatmeubilair is conform het vigerend beleid 

vastgesteld op kwaliteitsniveau B. Dit is het basis kwaliteitsniveau voor het  beheren en 

onderhouden van straatmeubilair. De overige beleidskaders zijn in het hoofdstuk beleid 

nader uitgewerkt. 

 

Het beheer van Straatmeubilair omvat het beheren en in stand houden van de producten 

die vallen onder het domein Straatmeubilair en is onder te verdelen in: 

 Klein onderhoud; 

 Groot onderhoud (incl. vervangen). 

 

In dit beheerplan hebben de financiële middelen die worden aangevraagd betrekking op 

klein onderhoud, groot onderhoud (inclusief vervangen van het meubilair) met alle 

bijkomende beheerkosten (dit is inclusief VAT, engineering en alle overige kosten).  

 

1.5. Leeswijzer 

Hoofdstuk 2, 3 en 4 gaan in op de kaders en het beheer van het straatmeubilair. Hierin 

worden ook de gewenste kwaliteitsniveaus benoemd. Hoofdstuk 5, 6 gaan in op de 

onderhoudsmaatregelen voor beheer van straatmeubilair. In hoofdstuk 8, 9 en 10 gaan in 
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op het areaal, waarin in dit beheerplan de focus ligt op de kwantiteit in hoofdstuk 8. 

Hoofdstuk 10 en 11 maken respectievelijk kosten en budgetten inzichtelijk om tenslotte in 

Hoofdstuk 12 en 13 de planning (in dit geval cyclisch) te bespreken.  
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2. BELEID EN REGELGEVING  

 

2.1. Juridisch kader  

De belangrijkste juridische kaders voor het beheer en onderhoud van het straatmeubilair 

betreffen landelijke wet- en regelgeving. Onderstaand de belangrijkste kaders. 

 Burgerlijk wetboek (t.b.v. aansprakelijkheid) 

Het Burgerlijk Wetboek stelt sinds 1 januari 1992 dat de gemeente als beheerder 

aansprakelijk is voor schade als gevolg van meubilair dat niet voldoet aan de 

daaraan te stellen eisen en daarmee gevaar oplevert voor personen of zaken.  

Ten opzichte van het Oude Burgerlijk Wetboek is de bewijslast omgedraaid. Indien 

de beheerder namelijk aansprakelijk wordt gesteld voor schade die iemand lijdt als 

gevolg van gebreken aan het meubilair, dan dient de beheerder aan te tonen dat 

hij inspectie en onderhoud met optimale zorg uitvoert. Onontbeerlijk voor een 

overtuigende bewijsvoering zijn daarbij preventief onderhoudsbeleid en een goede 

klachtenregistratie.  

 

 Wegenverkeerswet 

In de wegenverkeerswet worden de regels met betrekking tot de veiligheid op de 

weg, het beschermen van weggebruikers, het in stand houden van de weg en de 

bruikbaarheid van de weg beschreven. 

Het openbaar lichaam dat het beheer over de weg heeft draagt zorg voor het 

plaatsen of verwijderen van verkeerstekens en onderborden welke niet vallen 

onder een verkeersbesluit.  

 

 Wegenwet 

In de huidige Wegenwet, van kracht sinds 1930, staat bepaald wat wordt bedoeld 

met de definitie ‘wegen’ en wie er verantwoording draagt voor deze wegen.   

 

 Algemene plaatselijke verordening (APV) 

In de APV worden diverse plaatselijke regels met betrekking tot de openbare 

ruimte beschreven. Uit deze regels kan het plaatsen van bebording voortkomen 

om deze regels duidelijk te maken. 

 

 Besluit Administratieve Bepalingen voor het Wegverkeer (BABW) 

De technische eigenschappen van de borden staat genoemd in het BABW. Hierin 

wordt bepaald welke eisen er worden gesteld aan en bord, eigenschappen zoals 

reflectieklasse en methode van plaatsing. 

 

 Gemeentewet 

De gemeentewet stelt met een parkeerverordening vast dat voertuigen mogen 

parkeren op door het college aangewezen plaatsen en dat daarvoor belastingen 

geheven mogen worden. De hier geldende plicht tot betalen moet duidelijk zijn 

aangegeven met bebording dan wel wegbelijning. 
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2.2. Beleidskader  

Het vigerende beleid is vastgesteld in de beheervisie. De beheervisie is in 2014 door de 

gemeenteraad vastgesteld. In dit beleidsdocument wordt beschreven op welk 

kwaliteitsniveau de openbare ruimte, waaronder straatmeubilair onderhouden worden. 

Voor straatmeubilair is het niveau vastgesteld op kwaliteitsniveau B (CROW 

Kwaliteitscatalogus openbare Ruimte, publicatie 323). 

 

Daarnaast worden de volgende richtlijnen en normen gehanteerd bij het beheer en 

onderhoud van het straatmeubilair: 

 Richtlijn CROW, publicatie 377 

Deze CROW publicatie biedt hulpmiddelen en praktische aanwijzingen voor het 

plaatsen en beheren van regulerende verkeersvoorzieningen. De basis hiervoor is 

het regelmatig inventariseren en inspecteren van de verkeerstekens conform de 

CROW methodiek. Deze publicatie is een alomvattend document, voorheen in 

losse publicaties beschikbaar. Hierin zijn publicatie 188, 222 en 207 Leidend voor 

het beheer en onderhoud van het straatmeubilair. 

 

 NEN 1772 

In 1992 is de NEN 1772 “straatnaamborden” van het Nederlands Normalisatie-

instituut verschenen. In deze norm wordt aandacht besteed aan opvallendheid, 

zichtbaarheid en leesbaarheid van de borden zowel overdag als ‘s avonds. De 

norm geeft voor straatnaamborden functionele eisen ten aanzien van de 

afmetingen, de uitvoering, de constructie, de kleursoorten en reflecterende 

eigenschappen van de toegepaste materialen en de plaatsing. 

 

 NEN 12899-1 

Richtlijnen met betrekking tot vast opgestelde, verticale verkeerstekens – Deel 1: 

Verkeersborden. Deze NEN-norm specificeert de eisen voor de samenstelling van 

verkeersborden, inclusief de dragende constructies. 
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3. BEHEER STRAATMEUBILAIR IN DE GEMEENTE LEIDERDORP 

3.1. Inleiding  

Vanaf 2012 heeft Cluster Beheer van de afdeling Gemeentewerken diverse stappen gezet 

om de bedrijfsvoering van het beheer van de openbare ruimte te optimaliseren en aan te 

laten sluiten bij het gemeentelijke beleid en de maatschappelijke ontwikkelingen. Hiervoor 

is het project Integraal Beheer van de Openbare Ruimte (IBOR) opgestart dat uit 

verschillende deelprojecten bestond. Eerst is in 2014 de Beheervisie opgesteld. De 

beheervisie maakt inzichtelijk hoe de gemeente op lange termijn de openbare ruimte wil 

beheren. De beheervisie beschrijft op welke kwaliteit een gebied beheerd moet worden. 

Na het uitwerken van scenario’s is uiteindelijk gekozen voor het scenario waarbij voor alle 

type gebieden in de gemeente Leiderdorp het kwaliteitsniveau B geldt. In hoofdstuk 4.2 

wordt verder in gegaan op wat het kwaliteitsniveau B inhoudt voor de beheerdiscipline 

wegen. Aanvullend op de Beheervisie is in 2014 de Beheerfilosofie uitgewerkt. De 

Beheerfilosofie gaf de eerste aanzet tot de visie op de samenwerking tussen de gemeente 

en de omgeving met alle belanghebbenden.   

 

3.2. IBOR-werkprocessen 

Voor het succesvol implementeren van de beheervisie en beheerfilosofie in de organisatie 

zijn IBOR-werkprocessen opgesteld. De IBOR-werkprocessen bestaan uit een hoofdproces 

en negen subprocessen. Het hoofdproces kent verschillende stappen die tezamen invulling 

geven aan het ‘Plan – Do – Check – Act’ principe. De subprocessen zijn nadere 

uitwerkingen van een aantal stappen uit het hoofdproces. We onderscheiden de volgende 

subprocessen: 

 Opstellen integraal meerjaren onderhoudsplan  

 Opstellen of bijstellen beheerplannen 

 Voorbereiden groot onderhouds- en vervangingsprojecten 

 Uitvoering werkzaamheden door derden  

 Afhandelen meldingen openbare ruimte 

 Overdracht van realisatie naar beheer 

 Uitvoeren beeldkwaliteitsmeting 

 Uitvoeren wijkschouw 

 Verwerken gegevens in beheersysteem 
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4. NIVEAU VAN BEHEER  

 

4.1. Inleiding  

De incidentele visuele schouw en ontvangen meldingen vormen de input voor het 

(preventief en correctief) klein onderhoud, groot onderhoud en de vervangingen, die op 

basis van de aanwezige kennis en ervaring worden uitgevoerd. Bij het huidige beheer van 

straatmeubilair streeft de gemeente er naar om kwaliteitsniveau B te behalen.  

 

4.2. Beeldkwaliteit 

Foto’s, beschrijvingen en prestatie-eisen stellen de beheerders van de openbare ruimte in 

de gemeente Leiderdorp in staat om beeldgericht te werken, volgens landelijke 

referentieniveaus. Het beeldgericht werken vormt een universeel toepasbare methode 

binnen het beheer van de openbare ruimte, zodat beheerders ‘dezelfde taal spreken’. Dit 

geeft bestuurders de mogelijkheid om te kiezen voor kwaliteitsniveaus per gebied of per 

type object. Ook vergemakkelijkt het de onderlinge communicatie tussen bestuurders, 

beheerders, ontwerpers en burgers. Het gemeentebestuur kan de standaard-

kwaliteitsniveaus gebruiken om bestuurlijke ambities te bepalen, maar ook om deze 

ambities te realiseren in beeldbestekken. 

 

Aan de hand van CROW publicatie 323, kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2015, kunnen 

beheerders putten uit een ruime sortering van schaalbalken met kwaliteitscriteria. Aan de 

hand van deze criteria wordt ingezet op beeldgestuurd beheren. Tevens biedt deze 

methode beheerders de mogelijkheid zelf vast te stellen of de kwaliteit van de openbare 

ruimte voldoet aan de gestelde eisen vanuit het bestuur.  

 

Binnen het beheer van het meubilair zijn in de CROW kwaliteitscatalogus de volgende 

ambitiethema’s te onderscheiden:  

- Banken en tafels 

- Bewegwijzering ANWB 

- Borden 

- Dragers 

- Geleide-elementen 

- Hekken 

- Palen 

- Wegmarkering 

 

Deze thema’s worden stuk voor stuk beoordeeld aan de hand van een aantal schaalbalken, 

hieronder zal per ambitiethema worden aangegeven op welke schaalbalken het thema 

wordt beoordeeld en zal een relevante schaalbalk als voorbeeld dienen. 

 

Banken en tafels 

Het thema banken en tafels wordt beoordeeld op de volgende schaalbalken. 

- Beplakking en graffiti 

- Besmeuring 

- Dekking van de coating/folie en krassen 

- Deuken en gaten 

- Kleurechtheid 
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Afbeelding 1 Deuken en gaten op banken en/of tafel 

- Natuurlijke aanslag 

- Overgroei door beplanting 

- Scheefstand  

 

 

 

Borden 

Het thema borden wordt beoordeeld op de volgende schaalbalken. 

- Beplakking en graffiti 

- Dekking van de coating/folie en krassen 

- Deuken en gaten 

- Kleurechtheid 

- Natuurlijke aanslag 

- Verdraaiing 

- Volledigheid 

 

 

 

 

  

Afbeelding 2 Dekkingsgraad bord 



 

Gemeente Leiderdorp  13 Definitief 

 

Beheerplan Straatmeubilair 2020-2029   16-01-2019 

Afbeelding 3 Scheefstand van de drager 

Dragers 

Het thema dragers wordt beoordeeld op de volgende schaalbalken. 

- Beplakking en graffiti 

- Dekking van de coating/folie en krassen 

- Deuken en gaten 

- Kleurechtheid 

- Natuurlijke aanslag 

- Scheefstand 

 

 

 

Geleide-elementen 

Het thema geleide-elementen wordt beoordeeld op de volgende schaalbalken. 

- Beplakking en graffiti 

- Dekking van de coating/folie en krassen 

- Deuken en gaten 

- Kleurechtheid 

- Natuurlijke aanslag 

- Scheefstand 

 Afbeelding 4 Scheefstand zuil 
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Hekken 

Het thema hekken wordt beoordeeld op de volgende schaalbalken. 

- Dekking van de coating/folie en krassen 

- Deuken en gaten 

- Kleurechtheid 

- Natuurlijke aanslag 

- Scheefstand 

 

Palen 

Het thema palen wordt beoordeeld op de volgende schaalbalken. 

- Dekking van de coating/folie en krassen 

- Deuken en gaten 

- Kleurechtheid 

- Natuurlijke aanslag 

- Scheefstand 

- Graffiti en beplakking 

 

Afbeelding 5 Dekkingsgraad palen 
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5. DAGELIJKS ONDERHOUD  

5.1. Inleiding 

Dagelijks onderhoud aan het straatmeubilair wordt uitgevoerd door het serviceteam van de 

gemeente Leiderdorp. De werkzaamheden die door het serviceteam worden uitgevoerd 

betreffen het herstellen van kleine schades aan bijvoorbeeld zitbanken of het rechtzetten 

van palen. De werkzaamheden worden uitgevoerd naar aanleiding van meldingen en eigen 

waarnemingen in de openbare ruimte. 

5.2. Proces afhandelen klachten of meldingen 

Klachten of meldingen van burgers, bedrijven of hulpdiensten komen binnen bij de 

gemeente via mail of telefoon. Meldingen met betrekking tot straatmeubilair worden 

doorgezet naar de werkverdeler van het serviceteam Uitvoering. Wanneer de werkverdeler 

oordeelt dat de melding dagelijks of klein onderhoud omvat wordt de melding inhoudelijk 

beoordeelt en doorgezet naar het Serviceteam Uitvoering of het Serviceteam Leiderdorp. 

Meldingen die aan het Serviceteam Leiderdorp worden verstuurd, worden vervolgens 

direct afgehandeld in JOIN. Van de ontvangen melding wordt een werkbond gemaakt, 

waarmee het serviceteam naar buiten kan om de werkzaamheden uit te voeren. Indien 

het langer dan 4 werkdagen duurt om een melding af te kunnen handelen wordt de melder 

hierover geïnformeerd. Zodra de melding buiten is afgehandeld door het Serviceteam 

Uitvoering, Serviceteam Leiderdorp of een aannemer wordt de melding in het zaaksysteem 

afgehandeld. 
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6. GROOT ONDERHOUD EN VERVANGING 

 

6.1. Inleiding 

Het groot onderhoud bestaat uit de werkzaamheden om het straatmeubilair in stand te 

houden. Daarnaast vallen alle vervangingen in financiële zin binnen straatmeubilair ook 

onder groot onderhoud. Uitzondering hierop zijn de duurdere objecten slagbomen, pollers 

en blockers. Deze worden opgenomen in het meerjaren-investeringsprogramma. 

 

6.2. Proces uitvoering groot onderhoud en vervangingen  

De beheerder initieert de werkzaamheden voor het groot onderhoud en vervangingen 

straatmeubilair. De werkzaamheden vinden plaats op basis van de cyclische planning, 

schouwopnames door de eigen dienst en meldingen op de openbare ruimte. 
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7. INSPECTIE SYSTEMATIEK  

 

7.1. Inleiding  

Omdat dit beheerplan opgebouwd is als een cyclisch beheerplan gaan we bij planning van 

de maatregelen niet uit van het kwalitatieve uitgangspunt. Waardoor reguliere een 

inspectie van de objecten straatmeubilair niet nodig is. Alleen voor de wegbelijning en 

markering wordt wel om het jaar een inspectie uitgevoerd op basis waarvan het 

onderhoud wordt ingepland.  

 

7.2. Proces inspectiemethodiek belijningen en markeringen 

De belijningen en markeringen worden op regelmatige basis geïnspecteerd door een 

externe partij. Tijdens de inspectieronde wordt direct een controle uitgevoerd op eventuele 

aanpassingen in het areaal. Op locaties waar de belijningen en markeringen zijn 

aangepast t.o.v. de situatie ten tijden van de vorige inspectie worden de aanpassingen 

direct geïnventariseerd en vastgelegd. Op deze wijze is er altijd een actuele tekening 

beschikbaar van alle belijningen en markeringen binnen de gemeente Leiderdorp. 

Bij de inspectie van de belijningen en markeringen worden de kwaliteitsklassen ‘goed’, 

‘matig’ en ‘slecht’ toegekend. Aan de hand van deze classificatie kan vervolgens het 

onderhoudsprogramma worden samengesteld.  
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8. KWANTITEIT GEINVENTARISEERD DOMEIN 

 

8.1. Inleiding  

De omvang van het areaal straatmeubilair is bepaald aan de hand op basis de gegevens 

die beschikbaar zijn vanuit de database van het beheersysteem GBI. Voor de markeringen 

en belijningen is gebruik gemaakt van de gegevens uit de reguliere inventarisatie en 

inspectie.  

 

8.2. Areaal  

Het te beheren areaal straatmeubilair is in onderstaande tabel weergegeven. Tevens is in 

deze tabel aangeven wat de verwachte levensduur is van de verschillende objecten en wat 

het aantal is dat op basis hiervan jaarlijks vervangen zou moeten worden. Ook is rekening 

gehouden met incidentele vervanging omdat niet alle objecten hun verwachte levensduur 

zullen halen door bijvoorbeeld aanrijding of vandalisme. 

 

Hoofdcategorie Subcategorie 
Areaal 

totaal 
Eenh. 

Levensduur 

in jaren 

Vervangen 

o.b.v. 

levensduur 

Vervangen incidenteel 

% Stuks 

      

 

        

Banken   187 st. 25 7 1% 2 

      
 

        

Fietsvoorzieningen   699 st. 25 28 1% 7 

      
 

        

Hekwerken   1.321 st. 40 33 5% 66 

      
 

        

Palen Afsluitpalen 12 st. 30 0 5% 1 

  Beweegbare paal 20 st. 15 1 5% 1 

  Bol beton 299 st. 50 6 1% 1 

  Poller 3 st. 10 1 0% 0 

 Blocker 1 st. 10 1 0% 0 

 Slagboom 2 st. 10 1 0% 0 

  Vaste paal 404 st. 20 20 1% 4 

      
 

        

Verkeersvoorzieningen Verkeersborden 1.748 st. 20 87 1% 9 

  Straatnaamborden 3.498 st. 25 140 1% 17 

  Reclameborden 9 st. 20 0 5% 0 

  Dragers 1.748 st. 20 87 1% 9 

  Verkeerszuil 118 st. 15 8 1% 1 

  Nbd auto 117 st. 30 4 1% 1 

  Nbd fiets 31 st. 30 1 1% 0 

  
Wegmarkering 

belijning 
57.597 m1 8 7200 0% 0 

  
Wegmarkering 

figuratie 
5.114 m2 5 1023 0% 0 

      
 

        

Afvalbakken   262 st. 20 13 1% 3 

      
 

        

Verplaatsbare 

bloembakken 
  22 st. 20 1 5% 1 

Tabel 8.2. Aantallen van het areaal Straatmeubilair weergegeven per product 
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9. KWALITEIT GEINSPECTEERD DOMEIN 

 

9.1. Inleiding  

Omdat dit beheerplan opgebouwd is als een cyclisch beheerplan gaan we bij planning van 

de maatregelen niet uit van het kwalitatieve uitgangspunt. Waardoor een inspectie van de 

objecten straatmeubilair niet nodig is. Alleen voor belijningen en markeringen wordt op 

reguliere basis een inspectie uitgevoerd, waardoor voor dit onderdeel wel kwalitatieve 

gegevens beschikbaar zijn.  

 

9.2. Actuele kwaliteit belijningen en markeringen 

Bij de inspectie van belijningen en markeringen wordt onderscheid gemaakt in de 

waarderingen  goed, matig en slecht. Slecht betekent dat er in principe direct onderhoud 

uitgevoerd moet worden om de kwaliteit belijningen en/of markering op een dusdanig 

niveau te brengen dat deze weer functioneel is. Voor belijningen en markeringen met de 

kwalificatie ‘matig’ is naar verwachting onderhoud binnen 1 á 2 jaar noodzakelijk.  

In onderstaande tabel zijn de resultaten weergegeven van de laatste inspectie die is 

uitgevoerd. 

 

 

 

 

 

Tabel 9.2. Kwaliteit belijningen en markeringen  

[m2] [%] [m2] [%] [m2] [%]

Belijningingen 35.190 61% 16.569 29% 5.838 10%

Markeringen 2.103 41% 2.654 52% 358 7%

Goed Matig Slecht
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10. KOSTEN STRAATMEUBILAIR  

 

10.1. Uitgangspunten  

In dit hoofdstuk zijn alle genoemde kosten voor de periode 2020-2029 exclusief BTW, 

maar inclusief: 

- VAT (Voorbereiding, Administratie en Toezicht) deze kosten worden inzichtelijk 

gemaakt in hoofdstuk 10.2.5. 

- Algemene Kosten (AK) 

- Winst en Risico (WR) 

- Uitvoeringskosten (UK) 

 

Voor het berekenen van de kosten van het domein straatmeubilair is gerekend met 

eenheidsprijzen die overeenkomen met die van de gemeente Leiden en kengetallen uit 

GBI. Voor het bepalen van de incidentele vervangingen, levensduur zijn kengetallen van 

Antea Group in combinatie met kennis van de beheerder van de gemeente Leiderdorp 

gebruikt. Op basis hiervan zijn de verschillende cycli bepaald. In de volgende paragrafen 

wordt per kostensoort uitgelegd om welke kosten het gaat.  

 

10.2. Kostensoort 

 

10.2.1. Dagelijks onderhoud  

Onder de kosten van het dagelijks onderhoud vallen de kosten voor reiniging van de 

borden door de eigen dienst. Genoemde benodigde kosten komen jaarlijks terug voor klein 

onderhoud.  

 

Hoofdcategorie Subcategorie  Klein onderhoud Soort maatregel 

Verkeersvoorzieningen Verkeersborden € 3.498,00  Reinigen 

  Straatnaamborden € 9,00  Reinigen 

  Reclameborden € 937,00  Reinigen 

  Dragers € 118,00  Reinigen 

  Verkeerszuil € 117,00  Reinigen 

  
Nbd auto 

€ 31,00  Reinigen 

  
Nbd fiets 

€ 1.748,00  Reinigen 

Totaal  € 8.206,00   

Tabel 10.2.1. Onderhoudskosten dagelijks onderhoud 

10.2.2. Groot onderhoud 

Onder de benodigde kosten van het groot onderhoud staan de werkzaamheden 

beschreven in paragraaf 6.2. Genoemde kosten komen jaarlijks terug voor groot 

onderhoud. Ook het cyclisch vervangen van objecten maakt deel uit van deze kostensoort. 

 

Groot onderhoud 

Het groot onderhoud banken is gebaseerd op het vervangen van de planken 1 keer tijdens 

de levensduur van 25 jaar. Het vervangen van de planken of de vervanging van de hele 

bank wordt uitgevoerd door de eigen dienst.  

 

Het groot onderhoud wegmarkering belijning en figuratie is gebaseerd op het cyclisch 

repareren dan wel vervangen van de wegmarkering gedurende de levensduur. Hierbij is 

rekening gehouden voor een levensduur van 8 jaar voor belijning en 5 jaar voor figuratie. 
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Vervangingen 

Vervangingen zijn gebaseerd op het cyclisch vervangen van het product gedurende de 

levensduur. Daarbij is rekening gehouden met de levensduur zoals aangegeven in tabel 

8.1. Eveneens is rekening gehouden van het incidenteel vervangen van producten volgens 

een bepaald percentage van het totale areaal, dit percentage is opgenomen in tabel 8.1. 

  

Hoofdcategorie Subcategorie   Groot onderhoud   Vervangingen 

Banken   €              1.122,00  €           9.000,00  

            

Fietsvoorzieningen       €           1.750,00  

            

Hekwerken       €        9.900,00  

            

Palen Afsluitpalen     €              150,00  

  Beweegbare paal     €              300,00  

  Bol beton     €              700,00  

  Vaste paal     €           4.800,00  

            

Verkeersvoorzieningen Verkeersborden     € 8.676,00  

  Straatnaamborden     €          3.570,00  

  Reclameborden     €          0,00  

  Dragers     €           3.120,00  

  Verkeerszuil     €           2.250,00  

  Nbd auto     €        12.500,00  

  Nbd fiets     €        15.000,00  

  Wegmarkeringen  € 40.545,00      

            

Afvalbakken       €         8.000,00  

            

Verplaatsbare bloembakken       €           2.000,00  

            

Totaal   € 41.667,00 € 81.716,00 

Tabel 10.2.2. Kosten groot onderhoud en vervangingen 

 

10.2.3. Vervanging pollers en blockers en slagbomen 

De vervanging van de mechanische onderdelen en van de besturing van de in Leiderdorp 

aanwezige pollers, blockers en slagbomen worden gefinancierd vanuit het meerjaren-

investeringsprogramma.  

De kosten voor de vervangingen betreffen de aannemerskosten. Over de kosten van 

vervangingen is een percentage van 16% VAT (voorbereiding, administratie en toezicht) 

gerekend. Dit zijn de kosten voor het voorbereiden van de werkzaamheden, het 

begeleiden van de aanbesteding en contracten en het voeren van directie en toezicht op 

de werkzaamheden. 

 

Object Aanlegjaar Levensduur 
Mechanische 

vervanging [€] 

Besturing 

vervangen [€] 

Blocker Splinterlaan 2005 10 20.000 21.000 

Slagbomen Nieuweweg Leidseweg 2011 10 7.000 21.000 

Slagbomen Nieuweweg Zijldijk 2016 10 7.000 21.000 

Poller Obool 2017 8 a 10 jaar 14.000 21.000 

Poller Dubloen 2017 8 a 10 jaar 14.000 21.000 

Poller Dubloen-Duit  2017 8 a 10 jaar 14.000 21.000 

Tabel 10.2.3.1. Gegevens en vervangingskosten bestaande pollers, blocker en slagbomen 
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Object 
 

2020 2021 2022 2023 2024 

Blocker Splinterlaan € 
  

41.000 
  

Slagbomen Nieuweweg Leidseweg € 
 

28.000 
   

Slagbomen Nieuweweg Zijldijk € 
 

28.000 
   

Poller Obool € 21.000 
    

Poller Dubloen € 21.000 
    

Poller Dubloen-Duit  € 21.000 
    

       

VAT-kosten 16% € 10.080 8.960 6.560   

       

Totaal € 73.080 64.960 47.560 - - 

    
     

Object 
 

2025 2026 2027 2028 2029 

Blocker Splinterlaan € 
     

Slagbomen Nieuweweg Leidseweg € 
     

Slagbomen Nieuweweg Zijldijk € 
     

Poller Obool € 
  

14.000 
  

Poller Dubloen € 
  

14.000 
  

Poller Dubloen-Duit  € 
  

14.000 
  

       

VAT-kosten 16% €   6.720   

       

Totaal € - - 48.720 - - 

Tabel 10.2.3.2. Kosten vervangingen pollers, blocker en slagbomen 

 

10.2.4. Overige kosten  

De categorie ‘Overige kosten’ bestaan uit de kosten voor het uitvoeren van inspecties, het 

gebruik en beheer van het beheersysteem GBI, actualiseren van het beheerplan en kosten 

van advies- en ingenieursdiensten. De gemiddeld jaarlijkse kosten zijn € 26.500,-. Dit 

gemiddelde bedrag is opgenomen in de exploitatiebegroting. 

 

 Object   2020 2021 2022 2023 2024 

Inspectie belijningen € 15.000 
 

15.000 
 

15.000 

Beheerplan straatmeubilair € 
   

25.000 
 

Bijdrage GBI € 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

Ondersteuning GBI € 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

Advies- en ingenieursdiensten € 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

Totaal  € 29.000 14.000 29.000 39.000 29.000 

 
   

      Object   2025 2026 2027 2028 2029 

Inspectie belijningen € 
 

15.000 
 

15.000 
 

Beheerplan straatmeubilair € 
   

25.000 
 

Bijdrage GBI € 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

Ondersteuning GBI € 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

Advies- en ingenieursdiensten € 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

Totaal  € 14.000 29.000 14.000 54.000 14.000 

Tabel 10.2.4. Overzicht overige kosten 

10.2.5. VAT kosten 

Op de kosten voor het vervangen van de Nbd auto en fiets, wegmarkering, pollers, 

blockers en slagbomen is met een opslag gerekend van 16% VAT (Voorbereiding, 
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Administratie en Toezicht). Dit komt omdat deze werkzaamheden worden uitgevoerd door 

specialistische aannemers. Hiervoor is het nodig om contracten op te stellen en op de 

werkzaamheden directievoering en toezicht te houden. De kosten die hiermee gemoeid 

zijn worden gedekt uit het VAT – bedrag.  
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11. BUDGETTEN 

 

11.1. Inleiding 

Het beheer en onderhoud van straatmeubilair wordt op 3 verschillende wijzen gefinancierd. 

Klein onderhoud en de overige kosten staat op de exploitatie, groot onderhoud en 

vervangingen staan op de voorziening met uitzondering van vervangingen pollers, blocker 

en de slagbomen welke zijn opgenomen in het meerjareninvesteringprogramma 2020-

2029. 

 

Onderstaand een overzicht van de huidige beschikbare budgetten voor het beheer en 

onderhoud van de wegen. Alle genoemde bedragen in het beheerplan wegen 2020-2029 

zijn weergegeven in euro (€) en exclusief 21% omzetbelasting. 

 

11.2. Exploitatie  

 

Beschikbaar budget 
Het beschikbaar budget maakt op dit moment onderdeel uit van het budget dagelijks 

onderhoud wegen. Het budget voor alleen het straatmeubilair is dus niet gespecificeerd.  

 

Benodigd budget 

Het benodigde budget voor de exploitatie bestaat uit de kosten voor het dagelijks 

onderhoud van straatmeubilair en de overige kosten. Tot op heden zijn deze kosten 

gedekt vanuit het budget voor het dagelijks onderhoud wegen. Vanaf 1 januari 2020 

worden de kosten voor het dagelijks onderhoud straatmeubilair apart inzichtelijk gemaakt 

in de begroting. 

 

 Kostensoort   2020 2021 2022 2023 2024 

Dagelijks onderhoud  € 8.206 8.206 8.206 8.206 8.206 

Overige kosten € 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 

Totaal  € 34.706 34.706 34.706 34.706 34.706 

 
   

     Kostensoort   2025 2026 2027 2028 2029 

Dagelijks onderhoud  € 8.206 8.206 8.206 8.206 8.206 

Overige kosten € 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 

Totaal  € 34.706 34.706 34.706 34.706 34.706 

Tabel 11.2. Benodigd budget exploitatie 

 

11.3. Voorziening straatmeubilair 

Het uitvoeren van groot onderhoud aan belijning en figuratie en het cyclisch vervangen 

van overige straatmeubilair laat in de praktijk een verloop zien. Niet elk jaar worden alle 

geplande werkzaamheden uitgevoerd. Enerzijds komt dit door een vertraging in de 

contractvorming voor uitvoering van de werkzaamheden en anderzijds is de 

uitvoeringsperiode gecombineerd met andere werkzaamheden in de openbare ruimte niet 

altijd goed te plannen. 

 

Om te voorkomen dat het beschikbare budget door nog niet uitgevoerde werkzaamheden 

komt te vallen wordt een voorziening straatmeubilair ingericht. Omdat de voorziening 

nieuw wordt ingericht is de dotatie en de onttrekking in de navolgende tabel gelijk aan 

elkaar. 
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2020 2021 2022 2023 2024 

Beginstand € - - - - - 

Dotatie € 123.383 123.383 123.383 123.383 123.383 

Onttrekking € 123.383 123.383 123.383 123.383 123.383 

Eindstand € - - - - - 

  
      

  
 

2025 2026 2027 2028 2029 

Beginstand € - - - - - 

Dotatie € 123.383 123.383 123.383 123.383 123.383 

Onttrekking € 123.383 123.383 123.383 123.383 123.383 

Eindstand € - - - - - 

Tabel 11.3. Voorziening Groot Onderhoud Straatmeubilair 

 

11.4. Meerjaren-investeringsprogramma straatmeubilair (MIP) 

 

  
2020 2021 2022 2023 2024 

Totaal € 73.080 64.960 47.560 - - 

    
     

  
2025 2026 2027 2028 2029 

Totaal € - - 48.720 - - 

Tabel 11.4. Benodigd budget MIP straatmeubilair 2020-2029 
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12. PLANNING WERKZAAMHEDEN 

 

12.1. Inleiding  

Op basis van het areaal aan straatmeubilair (zie hoofdstuk 8) bedraagt de jaarlijkse 

vervangingsgrootte op basis van levensduur en het aantal ingeschat op basis van 

incidenten. 

 

Hoofdcategorie Subcategorie 
Areaal 

totaal 
Eenheid 

Vervangen o.b.v. 

levensduur 

Vervangen 

incidenteel 

      
 

    

Banken   187 st. 7 2 

      
   

Fietsvoorzieningen   699 st. 28 7 

      
   

Hekwerken   1321 st. 33 33 

      
   

Palen Afsluitpalen 12 st. 0 1 

  Beweegbare paal 20 st. 1 1 

  Bol beton 299 st. 6 1 

  Poller/blocker (MIP) 6 st. 1 0 

  Vaste paal 404 st. 20 4 

      
   

Verkeersvoorzieningen Verkeersborden 1748 st. 87 9 

  Straatnaamborden 3498 st. 140 17 

  Reclameborden 9 st. 0 0 

  Dragers 1748 st. 87 9 

  Verkeerszuil 118 st. 8 1 

  Nbd auto 117 st. 4 1 

  Nbd fiets 31 st. 1 0 

  Wegmarkering belijning 57597 m1 7200 0 

  Wegmarkering figuratie 5114 m2 1023 0 

      
   

Afvalbakken   262 st. 13 3 

      
   

Verplaatsbare bloembakken   22 st. 1 1 

Tabel 12.1. Jaarplanning uit te voeren werkzaamheden 

 

De praktijk leert dat de aantallen vervangingen afwijken met betrekking tot de 

theoretische aantallen. Leiderdorp kiest ervoor om de vervanging integraal per buurt uit te 

voeren. Waar het kan, wordt gezamenlijk met andere domeinen zoals riool, wegen, groen 

en kunstwerken opgetrokken.  
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13. MEERJAARCOMPLEX 

 

13.1. Inleiding  

Het beheerplan straatmeubilair is een zogenaamd  “cyclisch beheerplan” wat inhoudt dat 

de uit te voeren werkzaamheden zijn gebaseerd op verwachte levensduur en verwachte 

onderhoudsperiode.  

 

13.2. Kapitaalswaarde straatmeubilair Leiderdorp 

Hoofdcategorie Subcategorie 
Areaal 

totaal 
Eenheid 

Prijs per 

eenheid 
Totaal 

        
  

Banken   187 st. €         1.000 €     187.000 

      
   

Fietsvoorzieningen   699 st. €               50 €       34.950 

      
   

Hekwerken   1321 st. €            150 €     198.150 

      
   

Palen Afsluitpalen 12 st. €            150 €         1.800 

  Beweegbare paal 20 st. €            150 €         3.000 

  Bol beton 299 st. €            100 €       29.900 

  Poller/blocker/slagboom 6 st. €       33.667 €     202.002 

  Vaste paal 404 st. €            200 €       80.800 

      
   

Verkeersvoorzieningen Verkeersborden 1748 st. €               90 €     157.320 

  Straatnaamborden 3498 st. €               85 €     297.330 

  Reclameborden 9 st. €         5.000 €       45.000 

  Dragers 1748 st. €               65 €     113.620 

  Verkeerszuil 118 st. €            250 €       29.500 

  Nbd auto 117 st. €         2.500 €     292.500 

  Nbd fiets 31 st. €       15.000 €     465.000 

  Wegmarkering belijning 57597 m1 €             3.5 €     201.590 

  Wegmarkering figuratie 5114 m2 €               15 €     76.710 

      
   

Afvalbakken   262 st. €            500 €     131.000 

      
   

Verplaatsbare bloembakken   22 st. €         1.000 €       22.000 

      

Totaal     € 2.569.172 

Tabel 13.2. Kapitaalswaarde straatmeubilair Leiderdorp 
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Bijlage 1 Wetteksten en beleidsteksten 

 

In deze bijlage staan de uitgebreide (openbare) teksten die als input hebben gediend voor 

hoofdstuk 2.  

 

1. Burgerlijk wetboek  

Burgerlijk wetboek, Boek 6, Titel 3, Afdeling 2, Artikel 174. Beschrijft de aansprakelijkheid 

van de gemeente, als bezitter van zaken in de openbare ruimte. 

1. De bezitter van een opstal die niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de 

gegeven omstandigheden mag stellen, en daardoor gevaar voor personen of zaken 

oplevert, is, wanneer dit gevaar zich verwezenlijkt, aansprakelijk, tenzij 

aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij 

dit gevaar op het tijdstip van het ontstaan ervan zou hebben gekend. 

 

2. Bij erfpacht rust de aansprakelijkheid op de bezitter van het erfpachtrecht. Bij 

openbare wegen rust zij op het overheidslichaam dat moet zorgen dat de weg in 

goede staat verkeert, bij kabels en leidingen op de kabel- en leidingbeheerder, 

behalve voor zover de kabel of leiding zich bevindt in een gebouw of werk en 

strekt tot toevoer of afvoer ten behoeve van dat gebouw of werk. 

 

3. Bij ondergrondse werken rust de aansprakelijkheid op degene die op het moment 

van het bekend worden van de schade het werk in de uitoefening van zijn bedrijf 

gebruikt. Indien na het bekend worden van de schade een ander gebruiker wordt, 

blijft de aansprakelijkheid rusten op degene die ten tijde van dit bekend worden 

gebruiker was. Indien de schade is bekend geworden na beëindiging van het 

gebruik van het ondergrondse werk, rust de aansprakelijkheid op degene die de 

laatste gebruiker was. 

 

4. Onder opstal in dit artikel worden verstaan gebouwen en werken, die duurzaam 

met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere 

gebouwen of werken. 

 

5. Degene die in de openbare registers als eigenaar van de opstal of van de grond 

staat ingeschreven, wordt vermoed de bezitter van de opstal te zijn. 

 

6. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder openbare weg mede begrepen het 

weglichaam, alsmede de weguitrusting. 

 

2. Wegenverkeerswet 

Relevant voor de gemeente als wegbeheerder en beheerder van de openbare ruimte zijn 

de volgende artikelen uit de wegenverkeerswet: 

Hoofdstuk II, § 2, artikel 16. 

1. De in artikel 15 bedoelde verkeerstekens en onderborden worden geplaatst of 

verwijderd, en de daar bedoelde maatregelen worden getroffen, door de zorg van 

het gezag dat het verkeersbesluit heeft genomen. 

 

2. Verkeerstekens en onderborden, die niet worden geplaatst of verwijderd krachtens 

een verkeersbesluit, worden geplaatst of verwijderd door de zorg van het 

openbaar lichaam dat het beheer heeft over de weg of, indien geen openbaar 

lichaam het beheer heeft, door de zorg van de eigenaar van de weg. 
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3. Bij algemene maatregel van bestuur worden de verkeerstekens aangewezen die 

onderdeel uitmaken van de categorie bewegwijzering. 

4. Plaatsing of verwijdering van de bewegwijzering vindt uitsluitend plaats in 

overeenstemming met een vastgesteld ontwerp als bedoeld in artikel 16a, eerste 

lid. 

 

Hoofdstuk II, § 2, artikel 16a. 

1. Onze Minister stelt, na overleg met de betrokken openbare lichamen en eigenaren 

van wegen, ontwerpen vast voor de bewegwijzering. 

 

2. Een ontwerp bevat: 

a. de bestemmingen waarop het ontwerp betrekking heeft; 

b. een overzicht van de bestaande bewegwijzering en van de mogelijke 

routes waarlangs die bestemmingen veilig en efficiënt kunnen worden 

bereikt; 

c. te plaatsen en te verwijderen bewegwijzering alsmede een aanduiding 

van de locaties waar de bewegwijzering moet worden geplaatst of 

verwijderd; 

d. de vormgeving van de te plaatsen bewegwijzering, en 

e. de consequenties van het ontwerp voor de bewegwijzering op andere 

wegen. 

 

3. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld inzake de inhoud 

van een ontwerp en de uitvoering van het eerste lid. 

  

Hoofdstuk II, § 2, artikel 16b. 

1. Onze Minister houdt een register bij waarin gegevens worden verwerkt inzake 

ontwerpen voor bewegwijzering, alsmede de uitvoering daarvan. 

 

2. Het openbaar lichaam dat het beheer heeft over de weg waarop het ontwerp 

betrekking heeft of waarvoor het ontwerp mogelijk gevolgen heeft, of, indien geen 

openbaar lichaam het beheer heeft, de eigenaar van die weg, verstrekt aan Onze 

Minister de gegevens: 

a. die nodig zijn om het ontwerp, bedoeld in artikel 16a, eerste lid, tot stand 

te kunnen brengen, en 

b. inzake de uitvoering van die ontwerpen, zoals gerealiseerd. 

 

3. Onze Minister verstrekt gegevens uit het register aan de in het tweede lid 

bedoelde openbare lichamen of eigenaren voor de uitvoering van hun publieke 

taken. Openbare gegevens uit het register waarop geen intellectuele 

eigendomsrechten van derden rusten, worden tevens beschikbaar gesteld voor 

hergebruik als bedoeld in de Wet hergebruik van overheidsinformatie, zonder dat 

een daartoe strekkend verzoek als bedoeld in die wet hoeft te worden ingediend. 

 

4. Bij ministeriële regeling kunnen ter uitvoering van het eerste tot en met het derde 

lid nadere regels worden gesteld. 
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Hoofdstuk II, § 2, artikel 20. 

Een belanghebbende kan tegen een verkeersbesluit tot plaatsing of verwijdering van 

verkeerstekens en onderborden of tot het treffen van maatregelen op of aan de weg ter 

regeling van het verkeer beroep instellen bij de rechtbank. 

Hoofdstuk VIII, artikel 152. 

1. Verkeerstekens die worden geplaatst of verwijderd krachtens een verkeersbesluit, 

worden geplaatst en verwijderd op kosten van het gezag dat het verkeersbesluit 

heeft genomen. 

2. Maatregelen ter regeling van het verkeer als bedoeld in artikel 15, tweede lid, 

geschieden op kosten van het gezag dat het verkeersbesluit heeft genomen. 

 

Hoofdstuk VIII, artikel 153. 

Verkeerstekens die niet worden geplaatst of verwijderd krachtens een verkeersbesluit, 

worden geplaatst en verwijderd op kosten van het openbaar lichaam dat het beheer heeft 

over de weg of, indien geen openbaar lichaam het beheer heeft, de eigenaar van de weg. 

Hoofdstuk VIII, artikel 153a. 

1. De kosten voor het door Onze Minister: 

a. tot stand brengen en vaststellen van ontwerpen voor bewegwijzering; 

b. verwerken van gegevens inzake die ontwerpen of de plaatsing of 

verwijdering van bewegwijzering, en 

c. beheren en onderhouden van het register, bedoeld in artikel 16b, eerste 

lid, 

komen voor rekening van het openbaar lichaam dat het beheer heeft over de weg 

waarop het ontwerp betrekking heeft of, indien geen openbaar lichaam het beheer 

heeft, de eigenaar van die weg. 

2. Onze Minister stelt na overleg met door hem aangewezen representatieve 

organisaties van wegbeheerders het tarief vast dat dient ter dekking van de 

krachtens het eerste lid inzake bewegwijzering aan Onze Minister verschuldigde 

kosten. 

Hoofdstuk VIII, artikel 154. 

In afwijking van artikel 152 geschiedt de plaatsing en verwijdering van verkeerstekens, 

strekkende tot het instandhouden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid 

daarvan op kosten van het openbaar lichaam dat het beheer heeft over de weg of, indien 

geen openbaar lichaam het beheer heeft, van de eigenaar van de weg. 

Hoofdstuk VIII, artikel 155. 

De kosten, verbonden aan de plaatsing van verkeerstekens en de uitvoering van 

maatregelen in dringende omstandigheden, komen ten laste van degene die deze uitvoert. 

Hoofdstuk VIII, artikel 156. 
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Bij algemene maatregel van bestuur kunnen kosten, verbonden aan de plaatsing of 

verwijdering van verkeerstekens, worden doorberekend aan degene ten behoeve van wie 

het verkeersteken is geplaatst of verwijderd. 

Hoofdstuk VIII, artikel 156a 

Door burgemeester en wethouders worden op kosten van de gemeente de grenzen van de 

bebouwde kom of kommen aangeduid voor zover en op de wijze als bij ministeriële 

regeling bepaald. 

3. Wegenwet 

Artikel 14. 

Behoudens de beperkingen in het gebruik, als bedoeld in artikel 6 en behoudens het 

bepaalde bij het volgend lid, hebben de rechthebbende op en de onderhoudsplichtige van 

een weg alle verkeer over den weg te dulden. 

1. De rechthebbende op en de onderhoudsplichtige van een tot den weg behorende 

berm hebben alle verkeer over den berm te dulden, voor zover het door 

omstandigheden wordt gebillijkt. 

2. De rechthebbende op en de onderhoudsplichtige van een weg of een tot den weg 

behorende berm of een tot den weg behorende bermsloot hebben bovendien te 

dulden: 

a. de uitvoering van alle werken tot onderhoud of verbetering van den weg; 

b. de uitvoering van alle werken vereist voor aansluiting van wegen en 

uitwegen; 

c. het aanwezig zijn, plaatsen en onderhouden van voorwerpen, boven, op 

en in den weg, of den daartoe behorende berm of de daartoe behorende 

bermsloot ten behoeve van het verkeer over den weg, van de onder I en II 

omschreven werken en van de uitvoering daarvan. 

3. De rechthebbende op en de onderhoudsplichtige van een tot den weg behorende 

berm of een tot den weg behorende bermsloot hebben ter zake, in het voorgaande 

lid omschreven, recht op schadevergoeding doch, voor zoveel schade wordt 

geleden door hetgeen strekt tot onderhoud of verbetering van den weg, alleen 

dan, wanneer het recht op den berm of de bermsloot meer is beperkt, of de 

onderhoudslast daarvan meer is verzwaard, dan gebruikelijk was ten opzichte van 

dien berm of die bermsloot. 

4. Het eerste en tweede lid laten onverlet de heffing van de mobiliteitstarieven, 

bedoeld in de Wet bereikbaarheid en mobiliteit. 

Artikel 15 

1.Het Rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap is verplicht een weg te 

onderhouden, wanneer dat openbare lichaam dien tot openbaren weg heeft bestemd. 

 

Het Rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap is verplicht een weg en een in een 

weg zich bevindende duiker te onderhouden, wanneer dat openbare lichaam dien weg of 

dien duiker gedurende tien achtereenvolgende jaren heeft onderhouden, ook al was bij 

den aanvang van die tien jaren de weg, welke is onderhouden of waarin de duiker is 
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gelegen, nog niet openbaar. 

 

1. 3.Tot het onderhoud van een weg als in het eerste en het tweede lid bedoeld, 

behoort mede het onderhoud van een tot dien weg behorende berm of een tot 

dien weg behorende bermsloot, echter slechts voor zover het onderhoud van den 

berm of de bermsloot dient ten behoeve van de instandhouding en de 

bruikbaarheid van den weg en voor zover het onderhoud niet, uit welken hoofde 

ook, tot de verplichting van anderen behoort. 

Artikel 16 

De gemeente heeft te zorgen, dat de binnen haar gebied liggende wegen, met 

uitzondering van de wegen, welke door het Rijk of een provincie worden onderhouden, van 

die bedoeld in artikel 17 en van die, waarop door een ander tol wordt geheven, verkeren 

in goeden staat. 

4. APV Leiderdorp 

Artikel 2:21 Voorzieningen voor verkeer en verlichting 

1. De rechthebbende op een bouwwerk is verplicht toe te laten dat op of aan dat 

bouwwerk voorwerpen, borden of voorzieningen ten behoeve van het verkeer of 

de openbare verlichting worden aangebracht, onderhouden, gewijzigd of 

verwijderd. 

 

2. Het bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt 

voorzien door de Waterstaatswet 1900, de Onteigeningswet, of de 

Belemmeringenwet Privaatrecht. 

Artikel 2:22 Objecten onder hoogspanningslijn 

1. Het is verboden binnen een afstand van zes meter aan weerszijden van voor 

stroomgeleiding bestemde draden van bovengrondse hoogspanningslijnen 

voorwerpen, opgaand houtgewas of andere objecten, die niet zijn aan te merken 

als bouwwerken, hoger dan twee meter te plaatsen of te hebben. 

 

2. Het college kan van het in het eerste lid gestelde verbod ontheffing verlenen 

indien de elektrische spanning van de bovengrondse hoogspanningslijn dat 

toelaat. 

 

3. 3. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor objecten die deel uitmaken 

van de hoogspanningslijn. 

5. BABW 

Hoofdstuk 1, artikel 1a 

Het is aan anderen dan degenen die daartoe krachtens dit besluit bevoegd zijn verboden 

op, langs of boven de wegen verkeerstekens aan te brengen, te doen aanbrengen, 
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aangebracht te houden of te verwijderen dan wel de zichtbaarheid van verkeerstekens 

weg te nemen. 

Hoofdstuk 1, artikel 2 

Het is verboden voorwerpen, inrichtingen of borden, van welke aard ook, die het verkeer 

in verwarring zouden kunnen brengen op, langs of boven de wegen aan te brengen, te 

doen aanbrengen, of aangebracht te houden. 

Hoofdstuk 2, artikel 12 

De plaatsing of verwijdering van de hierna genoemde verkeerstekens moet geschieden 

krachtens een verkeersbesluit:  

1. de volgende borden: 

I. de borden die zijn opgenomen in de hoofdstukken A tot en met G van 

bijlage 1, behorende bij het RVV 1990, uitgezonderd de borden C22 en E9, 

alsmede de borden E4, E12 en E13 tenzij onder deze verkeersborden een 

onderbord als bedoeld in artikel 8, tweede lid, onderdeel d, wordt 

aangebracht, dan wel toepassing wordt gegeven aan artikel 8, derde lid; 

II. bord L3 van bijlage 1, behorende bij het RVV 1990, voor zover het een 

bushalte betreft; 

2. de volgende verkeerstekens op het wegdek: 

I. doorgetrokken strepen; 

II. de aanduiding van fietsstroken; 

III. de aanduiding van busstroken en busbanen; 

IV. voetgangersoversteekplaatsen; 

V. gele doorgetrokken strepen; 

VI. gele onderbroken strepen; 

VII. haaietanden. 

Hoofdstuk 2, artikel 13 

In het verkeersbesluit tot plaatsing van borden die de snelheid, het parkeren of 

geslotenverklaringen betreffen alsmede van bord G7 kan worden bepaald, dat de door 

deze borden aangeduide geboden of verboden gelden in een bepaald gebied. 

Hoofdstuk 2, artikel 14 

Indien onder de in deze paragraaf genoemde verkeersborden onderborden worden 

geplaatst als bedoeld in artikel 8, tweede lid, of toepassing wordt gegeven aan artikel 8, 

derde lid, wordt zulks in het betrokken verkeersbesluit tot uitdrukking gebracht. 

Hoofdstuk 2, artikel 15 

In het verkeersbesluit tot plaatsing van bord A1, voorzover dit aanduidt dat een 

maximumsnelheid van 30 km/h of 60 km/h geldt, bord B3, B4, B5 of B6 op een 30 km/h- 

of 60 km/h weg of in een 30 km/h- of 60 km/h zone, en bord G5 van bijlage 1, behorende 

bij het RVV 1990, wordt aangegeven op welke wijze wordt voldaan aan de krachtens 

artikel 14 van de wet gestelde voorschriften. 
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Hoofdstuk 2, artikel 16 

Geen verkeersbesluit behoeft te worden genomen indien het betrokken verkeersteken 

wordt geplaatst of verwijderd ter nadere aanduiding dat een verkeersregel van toepassing 

is dan wel dat een ander verkeersteken dat een gebod of verbod inhoudt is geplaatst. 

Hoofdstuk 2a, artikel 42 

1. Als verkeerstekens als bedoeld in artikel 16, derde lid, van de wet worden 

aangewezen de verkeerstekens die zijn opgenomen in bijlage I, hoofdstuk K, van 

het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met uitzondering van bord 

K14. 

2. In afwijking van het eerste lid worden onder de categorie bewegwijzering niet 

begrepen verkeerstekens die geplaatst of verwijderd worden in verband met 

omstandigheden die niet van langere duur zijn dan vier maanden. 

Hoofdstuk 2a, artikel 43 

1. Een ontheffingsverlening met toepassing van artikel 149c van de wet voor 

plaatsing of verwijdering van de verkeerstekens als bedoeld in artikel 42 kan zowel 

ambtshalve plaatsvinden als op verzoek van degene die bevoegd is tot het 

plaatsen van deze verkeerstekens. 

 

2. Onze Minister kan de in het eerste lid bedoelde ontheffing slechts verlenen indien: 

a. voldoende bijzondere belangen aanwezig zijn voor de verkrijger van de 

ontheffing om geen uitvoering te geven aan artikel 16, vierde lid, van de 

wet; 

b. de verkrijger van een ontheffing naar het oordeel van Onze Minister in 

staat is de bewegwijzering vast te stellen op een kwaliteitsniveau dat niet 

onderdoet voor het kwaliteitsniveau van de bewegwijzering dat zou 

worden bereikt bij het weigeren van de ontheffing; 

c. verzekerd is dat ontheffingsverlening niet tot gevolg heeft dat er 

onvoldoende gelijkvormigheid is met en aansluiting is op de 

bewegwijzering buiten het geografische gebied waarvoor de ontheffing zal 

gelden, en 

d. de doelmatigheid van het tot stand brengen en vaststellen van ontwerpen 

voor bewegwijzering niet vermindert door het verlenen van de ontheffing. 

 

3. Een verzoek tot ontheffingsverlening bevat de feitelijke gronden voor de 

overwegingen die ingevolge het tweede lid ten grondslag moeten liggen aan een 

besluit tot verlening van de ontheffing. 

 

4. Onze Minister stelt een elektronisch formulier vast waarmee het verzoek om 

ontheffing wordt ingediend, op de wijze als aangegeven op dat formulier. 

6. Gemeentewet 

Artikel 225 
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1. In het kader van de parkeerregulering kunnen de volgende belastingen worden 

geheven: 

a. een belasting ter zake van het parkeren van een voertuig op een bij de 

belastingverordening dan wel krachtens de belastingverordening in de 

daarin aangewezen gevallen door het college te bepalen plaats, tijdstip en 

wijze; 

b. een belasting ter zake van een van gemeentewege verleende vergunning 

voor het parkeren van een voertuig op de in die vergunning aangegeven 

plaats en wijze. 

 

2. Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder parkeren verstaan het 

gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voertuig, 

anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het 

onmiddellijk in- en uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of 

lossen van zaken, op de binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer 

openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet 

ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden. 

 

3. De belasting, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, wordt geheven van degene 

die het voertuig heeft geparkeerd. 

 

4. Als degene die het voertuig heeft geparkeerd wordt mede aangemerkt degene die 

de belasting voldoet dan wel te kennen geeft of heeft gegeven de belasting te 

willen voldoen. 

 

5. Zolang geen voldoening van de in het eerste lid, onderdeel a, bedoelde belasting 

heeft plaatsgevonden wordt de houder van het voertuig aangemerkt als degene 

die het voertuig heeft geparkeerd. Met betrekking tot een motorrijtuig dat is 

ingeschreven in het kentekenregister, bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994, 

wordt als houder aangemerkt degene op wiens naam het motorrijtuig ten tijde van 

het parkeren in het register was ingeschreven. De tweede volzin vindt geen 

toepassing indien: 

a. blijkt dat het motorrijtuig ten tijde van het parkeren op de naam van een 

ander in het kentekenregister had moeten staan ingeschreven, in welk 

geval die ander wordt aangemerkt als degene die het motorrijtuig heeft 

geparkeerd; 

b. een voor ten hoogste drie maanden aangegane huurovereenkomst wordt 

overgelegd waaruit blijkt wie ten tijde van het parkeren ingevolge deze 

overeenkomst de huurder van het motorrijtuig was, in welk geval de 

huurder wordt aangemerkt als degene die het motorrijtuig heeft 

geparkeerd. 

 

6. De belasting wordt niet geheven van degene die ingevolge het vijfde lid is 

aangemerkt als degene die het voertuig heeft geparkeerd, indien deze 

aannemelijk maakt dat ten tijde van het parkeren een ander tegen zijn wil van het 

voertuig gebruik heeft gemaakt en dat hij dit gebruik redelijkerwijs niet heeft 

kunnen voorkomen. 

 

7. De belasting, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, wordt geheven van degene 

die de vergunning heeft aangevraagd. 
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8. Het tarief van de in het eerste lid bedoelde belastingen kan afhankelijk worden 

gesteld van de parkeerduur, van de parkeertijd, van de ingenomen oppervlakte en 

van de ligging van de terreinen of weggedeelten 
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Bijlage 2 Financieel overzicht 

 

Hoofdcategorie Subcategorie 
Areaal 
totaal 

Eenheid Maatregel 

Levensd

uur in 

jaren 

Vervangen 

o.b.v. 

levensduur 

Incidenteel 
vervangen 

Vervangen 
incidenteel 

Prijs per 
eenheid 

Kosten Kostenpost 

                        

Banken   187 st. Vervangen 25 7 1% 2  € 1.000   €            9.000  Vervangen 

    187 st. 
Vervangen 

planken 
25        € 150   €            1.122  Groot onderhoud 

                  

 

    

Fiets-

voorzieningen 
  699 st. Vervangen 25 28 1% 7  € 50   €            1.750  Vervangen 

                  

 

    

Hekwerken   1321 st. Vervangen 40 33 3% 33  € 150   €            9.900  Vervangen 

                  

 

    

Palen Afsluitpalen 12 st. Vervangen 30 0 5% 1  € 150   €                150  Vervangen 

  Beweegbare paal 20 st. Vervangen 15 1 5% 1  € 150   €                300  Vervangen 

  Bol beton 299 st. Vervangen 50 6 1% 1  € 100   €                700  Vervangen 

  Poller/blocker/slagboom 6 st. Vervangen 8       

 

      Variabel   MIP 

  Vaste paal 404 st. Vervangen 20 20 1% 4  € 200   €            4.800  Vervangen 

                  

 

    

Verkeers-

voorzieningen 
Verkeersborden 1748 st. Vervangen 20 87 1% 9  € 90   €            8.676  Vervangen 

  Straatnaamborden 3498 st. Vervangen 25 140 1% 17  € 85   €            3.570  Vervangen 

  Reclameborden 9 st. Vervangen 20 0 5% 0  € 5.000   €                   -    Vervangen 

  Dragers 1748 st. Vervangen 20 87 1% 9  € 32.5   €            3.120  Vervangen 

  Verkeerszuil 118 st. Vervangen 15 8 1% 1  € 250   €            2.250  Vervangen 

  Nbd auto 117 st. Vervangen 30 4 1% 1  € 2.500   €          12.500  Vervangen 
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  Nbd fiets 31 st. Vervangen 30 1 1% 0  € 15.000   €          15.000  Vervangen 

  Wegmarkering belijning 57597 m1 
Groot 

onderhoud 
8 7200 0% 0  € 3,5   €          25.200  Groot onderhoud 

  Wegmarkering figuratie 5114 m2 
Groot 

onderhoud 
5 1023 0% 0  € 15   €          15.345  Groot onderhoud 

                  

 

    

Afvalbakken   262 st. Vervangen 20 13 1% 3  € 500   €            8.000  Vervangen 

                  

 

    

Verplaatsbare 

bloembakken 
  22 st. Vervangen 20 1 5% 1  € 1.000   €            2.000  Vervangen 
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SAMENVATTING BEHEERPLAN SPELEN 
 
Status inventaris 
Spelen is van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van opgroeiende kinderen in Leiderdorp. 
Gemeente Leiderdorp biedt op dit moment 82 formele speelplekken aan met in totaal 337 

speel- en sporttoestellen (252+85). Onder speeltoestellen liggen - daar waar nodig volgens 
veiligheids-technische eisen - valdempende ondergronden. Ook speel- en 
sportondergronden zoals asfalt voor skaten maken onderdeel uit van de 
speelvoorzieningeninventaris. 
 
In het beleidsplan over spelen Speelruimteplan 2013 – 2022 (variant III: ‘Minder, maar 

beter’) en in de recente actualisatie en evaluatie (maart 2018) is vastgesteld dat 29 plekken 

worden omgevormd naar informele speelruimte (zonder formele speelvoorzieningen). De op 
die plekken aanwezige speel- en sporttoestellen worden niet meer vervangen. Daarnaast 
worden enkele grotere centrale plekken uitgebreid met speel- en sporttoestellen. Dit 
zogenoemde streefbeeld is leidend in dit beheerplan. Het streven is om het aantal formele 
sport- en speeltoestellen tot circa 259 (192+67) te verminderen. 
 

Inventaris 
totaal huidig 

totaal streefbeeld 
actualisatie 2018 

speeltoestel (st) 252 ca. 192 

sporttoestellen (st) 85 ca. 67 

speelprikkels (st) 59 ca. 170 

verhardingen (m2) 6390 ca. 6327 

veiligheidsondergrond (m2) 9874 ca. 7392 

Tabel 1 Inventaris speelvoorzieningen 

Geconstateerd is dat het areaal op orde is. Gekeken naar de plaatsingsjaren is 31% van de 
toestellen ouder dan 16 jaar (gemiddelde levensduur). Uit de laatste inspectiegegevens 
blijkt dat er bij 20 toestellen (6% van het bestand) een risico is gesignaleerd. Hiervan zijn 
er 7 urgent (voor volgende inspectie). Zeker gezien de leeftijd van de toestellen blijkt ook 
hieruit dat het onderhoud redelijk goed op orde is. 
 

 

Figuur 1 Grafiek speeltoestellen naar aanschafjaar 

 
Wordt de huidige inventaris afgezet tegen de recente toestelprijzen, dan bedraagt de totale 
inventariswaarde van de speelvoorzieningen circa € 2,5 miljoen, het streefbeeld is dat de 
waarde uiteindelijk daalt naar circa € 2,2 miljoen. 
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Inventaris totaal huidig 
totaal streefbeeld 
actualisatie 2018 

speeltoestel (st) € 1.032.995 € 783.428 

sporttoestellen (st) € 535.783 € 529.955 

speelprikkels (st) € 16.773 € 74.797 

verhardingen (m2) € 165.315 € 163.916 

veiligheidsondergrond (m2) € 787.760 € 627.220 

totaal toestellen en ondergronden € 2.538.625 € 2.179.315 

Tabel 2 Inventariswaarde huidig en volgens het streefbeeld 

Teruggerekend naar de toestellen is de gemiddelde toestelprijs op dit moment € 4.655. 

Gemiddeld ligt deze prijs in Nederland tussen de € 2.750 en € 4.250 met een gemiddelde 
van rond de € 3.500. De toestelprijs ligt dus boven het gemiddelde. Dit komt voornamelijk 

door 49 combinatietoestellen en 5 voetbalkooien.  
 
De aanwezige inventariswaarde is gestegen van circa € 1,7 miljoen in 2013 naar € 2,5 
miljoen in 2018, een stijging van circa € 0,8 miljoen. De inventariswaarde is gestegen omdat 
het aantal toestellen en de gemiddelde toestelprijs zijn toegenomen; dit resulteert samen 
in een toename van circa € 0,6 miljoen. De inventariswaarde is ook gestegen omdat er circa 

7.500 m2 extra valdempende ondergronden en verhardingen zijn aangelegd of 
geregistreerd. Met name kunstgrastrapvelden, rubber tegels en rubber gietvloeren. Dit 
resulteert in een toename van circa € 0,4 miljoen. Om in lijn te lopen met overige 
beheerplannen zijn meubilair en afscheidingen niet meer opgenomen in de berekening van 
de inventariswaarde, het gaat daarbij om circa € 0,2 miljoen aan waarde.  
 
Volgens het streefbeeld van Speelruimteplan 2013 – 2022 (variant III: ‘Minder, maar beter’) 

had de inventaris moeten dalen naar circa € 1,2 miljoen. Dit is echter niet meer passend. 
De toestelprijzen zijn gestegen en waar nodig zijn goed te onderhouden valdempende 
ondergronden of sportondergronden zoals rubber tegels en kunstgras aangelegd. Wordt het 
beleid en de bijhorende actualisatie gevolgd dan kan het areaal nog zeker inkrimpen met 
circa € 0,3 miljoen: van €2,5 naar € 2,2 miljoen. Enerzijds moeten nog plekken met formele 
speelvoorzieningen omgevormd worden naar informele speelruimte waarbij circa € 0,6 
miljoen aan inventariswaarde verdwijnt. Anderzijds moeten enkele plekken nog uitdagender 

worden ingericht waarbij een investering van circa € 0,3 miljoen nodig is. 
 
Veiligheid en onderhoud 
Uitganspunt voor het beheer van de formele openbare speelvoorzieningen bestaat uit een 
technische eis en een beeldkwaliteitseis. De beeldkwaliteitseis voor speeltoestellen is 
conform de vastgestelde beeldkwaliteit in Leiderdorp bepaald op niveau B.  

De technische eis bestaat uit twee kwaliteitsuitgangspunten: 
1) Kapitaalsvernietiging wordt voorkomen en levensduur wordt behaald. 

2) Een speeltoestel mag bij redelijkerwijze te verwachten gebruik geen gevaar opleveren 
voor de veiligheid of gezondheid van personen (voldoen aan het Attractiebesluit). 

 
De veiligheid van de speeltoestellen wordt gecontroleerd door een inspectie. De 
veiligheidsinspectie is de meest uitgebreide inspectie en wordt door een externe deskundige 

uitgevoerd. Hiermee wordt bedrijfsblindheid voorkomen en wordt een soort controle op 
onderhoud en overige inspecties gedaan. Aanvullend worden door onderhoudsmedewerkers 
en bewoners die op de speelplek komen meldingen gedaan van visuele gebreken aan 
toestellen maar ook van de speelomgeving. 
 
Afhankelijk van eventueel geconstateerde risico’s worden bij hoge veiligheidsrisico’s direct 
maatregelen genomen of worden bij lage risico’s of beeldkwaliteitsonderhoud maatregelen 

ingepland. Onderhoud vindt dan ook doorlopend plaats. Onderhoud gebeurt door een extern 
bedrijf naar aanleiding van de veiligheidsinspectie. Onderhoud aan de ondergronden vindt 
plaats door een externe partij.  
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Vervanging  
Op basis van de plaatsingsjaren en de theoretische levensduur is het theoretische 
vervangingsjaar van het toestel bepaald. De laatste inspectie van 2018 is hiernaast gelegd 
om het praktisch te maken.  
 

 

Figuur 2 Grafiek toestellen naar praktisch vervangingsjaar 

 
Uit een analyse blijkt dat 55 toestellen door levensduurverlengend onderhoud langer in 

stand zijn gehouden dan de theoretische levensduur. De toestellen zijn veilig, maar dienen 
wel vervangen te worden, beginnend in de komende beheerperiode; bij veiligheidsrisico’s 
op korte termijn.  
 
De inhaalslag voor vervanging was reeds gepland vanaf 2014 maar is blijven liggen vanwege 
het stilstaan van een Europese aanbesteding voor de inkoop van speeltoestellen. Deze 

aanbesteding is najaar 2015 gegund en de werkvoorbereidingen zijn inmiddels opgestart. 
In het vervangingsschema zijn de toestellen die vervangen zouden moeten worden in 2014 
t/m 2017 doorgeschoven naar 2018 en zo verder tot en met 2025 (zie ook Bijlage 6). De te 
vervangen toestellen zijn per type gekoppeld aan gemiddelde vervangingskosten. Verder is 
in het beleidsplan en de actualisatie sprake van een extra investering in speelruimte en het 
omvormen van formele speelplekken naar informele speelruimte.  
 

Budgetten 
Het beheer en onderhoud van spelen wordt op twee verschillende wijzen gefinancierd: via 
de exploitatie en via het meerjareninvesteringsprogramma. Klein of dagelijks onderhoud, 
overige kosten zoals ontwerpkosten en kapitaalslasten staan op de exploitatie. 
Vervangingen en extra investeringen in toestellen en (veiligheids)ondergronden zijn 
opgenomen in het meerjareninvesteringsprogramma.  
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Exploitatiebudget 

Exploitatiebudget 2020 2021 2022 2023 2024 

Beschikbaar budget € 141.262 € 140.642 € 140.023 € 139.404 € 138.785 

Benodigd budget € 146.420 € 155.505 € 175.821 € 178.743 € 186.190 

Beschikbaar minus benodigd -€ 5.158 -€ 14.863 -€ 35.798 -€ 39.339 -€ 47.405 

 

2025 2026 2027 2028 2029 

€ 138.166 € 137.547 € 136.928 € 136.309 € 135.690 

€ 189.117 € 188.202 € 190.180 € 193.367 € 195.289 

-€ 50.951 -€ 50.655 -€ 53.252 -€ 57.058 -€ 59.599 

Tabel 3 Beschikbaar versus benodigd budget exploitatie spelen 

 
Meerjareninvesteringsprogramma 2020-2029 

MIP 2020 2021 2022 2023 2024 

Beschikbaar budget € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Benodigd budget € 147.197 € 299.591 € 67.091 € 128.550 € 68.478 

Beschikbaar minus benodigd -€ 147.197 -€ 299.591 -€ 67.091 -€ 128.550 -€ 68.478 

 

2025 2026 2027 2028 2029 

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

€ 17.137 € 56.246 € 72.940 € 56.386 € 60.347 

-€ 17.137 -€ 56.246 -€ 72.940 -€ 56.386 -€ 60.347 

Tabel 4 Beschikbaar versus benodigd budget MIP 
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1 INLEIDING 

Gemeente Leiderdorp is verantwoordelijk voor de speelvoorzieningen in de openbare ruimte. 
Het RT Leefomgeving beheert, namens de gemeente Leiderdorp, haar areaal aan 

speelvoorzieningen waaronder speel- en sporttoestellen, sport- en speelverhardingen en 
valdempende ondergronden.  

1.1 Aanleiding beheerplan spelen  

Het beheer en onderhoud van de speelvoorzieningen heeft een drieledig doel. Ten eerste 
moet ervoor gezorgd worden dat de speeltoestellen veilig zijn voor gebruik door de 
doelgroepen. Ten tweede moeten de toestellen functioneel zijn (een schommel zonder zitje 

is veilig, maar niet functioneel). Ten derde is het van belang om een voorzieningenniveau 
in stand te houden dat blijft aansluiten op de (ontwikkeling van) de doelgroep. Hiervoor zijn 
richtlijnen gegeven in het Speelruimteplan 2013 – 2022 (variant III: ‘Minder, maar beter’, 
vaststelling 23 september 2013) en in de recente actualisatie en evaluatie (opgesteld maart 
2018). Op plekniveau is vastgesteld welke ontwikkelingsrichting nagestreefd wordt.  

1.2 Doelstelling 

Omdat veiligheid en functionaliteit van groot belang zijn voor de speelvoorzieningen is 

borging hiervan speerpunt. Doel van dit beheerplan is om inzichtelijk te krijgen hoe de 
beheerinspanningen en -budgetten in evenwicht zijn te brengen met de beheerbehoefte. De 
middelen moeten doelmatig besteed worden. De competenties en vaardigheden van de 
beheermedewerkers moeten passend zijn bij het beheer. De beheerwerkzaamheden moeten 
zo veel mogelijk planmatig verlopen zodat hier tevens verantwoording over afgelegd kan 
worden.  

1.3 Werkwijze opstellen beheerplan 

Om te komen tot het beheerplan is gebruik gemaakt van de areaalgegevens zoals 
opgenomen in het beheerprogramma GBI. De gegevens zijn compleet gemaakt en 
geanalyseerd om de benodigde kwantiteits- en kwaliteitsinformatie te genereren. Voor de 
kwaliteit van het areaal is ook gekeken naar de resultaten van de laatste inspectie en de 
meldingen. Daarnaast zijn gesprekken gehouden met de beheerverantwoordelijke.  
 

Voor de ramingen is gebruikgemaakt van normcijfers van OBB Ingenieursbureau en een 
inschatting van de vervangingswaarde door het inspectiebedrijf. Deze normcijfers zijn 
gebaseerd op onderzoek en analyse van de inventaris en begrotingen van meer dan 100 
Nederlandse gemeenten.  

1.4 Kader beheerplan 

Het gaat om alle speeltoestellen en speelondergronden zoals in beheer bij RT  Leefomgeving. 
In totaal staan verspreid over circa 821 formele speelplekken in Leiderdorp 337 

speeltoestellen en ligt circa 16.500 vierkante meter sport- en valdempende 
veiligheidsondergronden. Niet inbegrepen zijn de speeltoestellen- en ondergronden op 
afgesloten schoolpleinen, sportcomplexen en speeltuinen in particulier beheer. Ook niet 
inbegrepen is straatmeubilair, zoals banken en prullenbakken. Verder zijn asfaltsportvloeren 
geen onderdeel van dit plan.  
 
  

                                                
1 Daarnaast zijn er nog 12 plekken die niet worden meegeteld maar waar wel toestellen staan. Dit zijn 
plekken die administratief zijn samengevoegd tot 1 grote speelplek (Resedastraat, Peppelschans en 
Gerrit de Blankenlaan), of die onder het beheer van bewoners staan (adoptie, inspectie gemeente) dan 
wel alleen jongerenontmoetingsvoorzieningen bevatten.  
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2 BELEID EN REGELGEVING 

2.1 Juridisch kader  

2.1.1 Attractiebesluit 

De wettelijke verplichting voor de veiligheid van speeltoestellen is in het bijzonder geregeld 
in het ’Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen’2 (WAS). In dit zogenoemde 
Attractiebesluit zijn de wettelijke bepalingen voor speeltoestellen vastgelegd. De kern 

hiervan is dat een speeltoestel bij redelijkerwijze te verwachten gebruik geen gevaar mag 
opleveren voor de veiligheid of gezondheid van personen. In hoofdstuk 4 artikel 14 tot en 

met 17 staan de verplichtingen van de gemeente. De handhaver van het Attractiebesluit is 
de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA). Zij voert steekproefsgewijze 
controles uit. 
 

 
 
Informele speelruimte valt niet onder het Attractiebesluit, terwijl deze toch veel speelwaarde 
biedt. Wel is het van belang om na te gaan of de (in)formele speelprikkels en door derden 
geplaatste objecten in de openbare ruimte al dan niet WAS-plichtig zijn (zie voor een 

stroomschema hiervoor bijlage 1). Uiteraard heeft de gemeente wel een algehele zorgplicht 
voor de openbare ruimte.  

2.1.1.1 Installatie en montage 

De speeltoestellen in Leiderdorp hebben allemaal het in Artikel 14a genoemde certificaat. 
Toestellen worden geplaatst door de leverancier van het toestel of door een door de 
leverancier aangewezen montageploeg. Bij oplevering wordt gecontroleerd of het toestel 

conform het bij het certificaat behorende montagevoorschrift is geplaatst. 

                                                
2 Zie voor volledige wettekst http://wetten.overheid.nl  

Hoofdstuk 4. Verkeer en gebruik  

Artikel 14 
1. Attractie- en speeltoestellen gaan vergezeld van een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing met 

aanwijzingen, veiligheidsinstructies, waarschuwingen en andere relevante informatie, die 
degene die het toestel voorhanden heeft, in staat stelt het toestel zodanig te installeren, te 
monteren, te doen gebruiken, te demonteren, te inspecteren en te onderhouden dat het 
toestel geen gevaar oplevert voor de veiligheid of gezondheid van personen. 

2. De beheerder van een attractie- of speeltoestel toont met een actueel dossier aan dat aan de 
beheersverplichting, bedoeld in artikel 15, eerste lid, is voldaan. 

Artikel 14a 
Degene die een attractie- of speeltoestel voorhanden heeft beschikt over een geldig certificaat van 
goedkeuring van een aangewezen instelling of een daarmee gelijkgesteld certificaat. 
Artikel 15 

1. Degene die een attractie- of speeltoestel voorhanden heeft, zorgt ervoor dat het toestel 
zodanig is geïnstalleerd, gemonteerd en zodanig is beproefd, geïnspecteerd en onderhouden 
en zodanig van opschriften is voorzien, dat er bij gebruik geen gevaar voor de gezondheid of 
veiligheid van personen bestaat. 

2. Het eerste lid is niet van toepassing op degene die een attractie- of speeltoestel voorhanden 
heeft, dat hetzij is afgekeurd, hetzij onklaar gemaakt, hetzij anderszins kennelijk niet meer 
voor gebruik bestemd is. 

Artikel 16 
Degene die een speel- of attractietoestel voorhanden heeft, bewaart de documenten bedoeld in 
artikel 11 die voor het toestel tijdens de eerste keuring zijn afgegeven gedurende de levensduur 
van het toestel. Documenten voor de daaropvolgende keuringen worden tenminste bewaard tot 
keuringsdocumenten van de volgende keuring afgegeven zijn. 
Artikel 17 
Degene die een attractie- of speeltoestel voorhanden heeft, dat voorzien is van een merk van 
afkeuring, zorgt ervoor dat: 

a. het toestel zodanig is stilgezet of afgesloten dat het niet zonder hulpmiddelen kan worden 
betreden; 

b. op of nabij daarvoor in aanmerking komende punten van het toestel een duidelijk opschrift is 
aangebracht waaruit blijkt dat het toestel niet voor gebruik is bestemd. 
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2.1.1.2 Aansprakelijkheid 

Als er sprake is van een ongeval door een gebrek aan het speeltoestel of een onveilige 
ondergrond, dan is de eigenaar van het toestel als eerste aansprakelijk. De eigenaar van 
het toestel, in dit geval gemeente Leiderdorp, moet kunnen aantonen dat alles in het werk 
is gesteld om de veiligheid te waarborgen. 
 
Als een speeltoestel op gemeentelijke grond wordt geplaatst door bijvoorbeeld een 

particulier, school, speeltuin- of sportvereniging, wordt het toestel automatisch eigendom 
van de gemeente. De juridische term hiervoor is natrekking. De gemeente kan bij 
ongevallen met speeltoestellen in de openbare ruimte dus altijd (mede)aansprakelijk 

worden gesteld. 

2.1.2 Zorgplicht  

Naast het WAS heeft de gemeente een algehele zorgplicht. Dus ook als een voorziening 
geen speeltoestel is conform het WAS dan nog moet deze veilig zijn.  
 
Dit is de reden waarom toestellen geplaatst door bewoners niet zomaar kunnen worden 
getolereerd zonder overleg en/of inschatting van veiligheidsrisico’s. Een trampoline, glijbaan 

of ander object moet ’s avonds weer worden opgeruimd. Zeker als tijdens een inspectie 
blijkt dat het object niet veilig is, moet hiervan melding worden gemaakt en actie 
ondernomen. 
 
Hetzelfde geldt voor hutten van kinderen. Bij gevaarlijke situaties moeten passende 
maatregelen worden genomen. Om dit te kunnen inschatten kan een zogenaamde 

risicoanalyse worden gemaakt (zie Bijlage 2). De toezichthouders van de gemeente kunnen 

middels (opfris)cursussen genoeg kennis en ervaring opdoen om op passende wijze risico’s 
op te lossen. Bij twijfelgevallen kan een externe deskundige worden benaderd. 
 
Het is van belang om na te gaan of (in)formele speelprikkels en door derden geplaatste 
objecten in de openbare ruimte al dan niet WAS-plichtig zijn (zie voor een stroomschema 
Bijlage 1). Zo ja, dan dienen deze objecten opgenomen te worden in het actueel dossier. 

2.2 Beleidskader  

2.2.1 Omvang areaal en type speelvoorzieningen 

Het beleid ten aanzien van de omvang van het areaal en de typen speelvoorzieningen is 
vastgelegd in het Speelruimteplan 2013 – 2022 (variant III: ‘Minder, maar beter’, 
vaststelling 23 september 2013). In 2018 is een actualisatie en evaluatie vastgesteld met 
daarin per plek een ontwikkelingsrichting, het zogenaamde streefbeeld. Daarbij is de 

overkoepelende visie: 

 

 
 
Belangrijk uitgangspunt bij het aanbieden van speelruimte is dat deze toegankelijk is. De 
ligging en bereikbaarheid (veilige routes naar de plek) spelen hierin een belangrijke rol. 
Goed bereikbaar centraal gelegen speelplekken met een buurtfunctie hebben daarbij de 
voorkeur boven kleine beperkt ingerichte plekken met een straatfunctie. Ontmoeting en 
samenspel vinden juist op deze centrale plekken plaats. Dit maakt samen met een 

uitdagende en gevarieerde inrichting dat de plek goed wordt gebruikt. Geschikt voor 
kinderen tot en met 18 jaar maar met enige aanvullende voorzieningen ook voor een 
bredere doelgroep. 
 

Ieder kind in Leiderdorp kan op ‘eigen wijze’ veilig buiten spelen in de wijk waar hij of 
zij woont. 
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Uit de grondexploitaties zijn toestellen in nieuwbouwbuurten betaald. Op korte termijn staan 
er vanwege nieuwbouw- of herinrichtingsplannen een aantal nieuwe speel- en 
sportvoorzieningen gepland, onder andere sportkooien bij zwembad de Does en in de Leyhof 
en speelgelegenheid op het terrein van voormalig ROC locatie waar momenteel nieuwbouw 
wordt gebouwd. Eind 2015 is gestart met de uitvoering van het beleidskader uit 2013, hierbij 

zijn een groot aantal toestellen vervangen of verwijderd. In het beheerplan uit 2013 is nog 
geen rekening gehouden met sport- en veiligheidsondergronden. 
 

 

Figuur 3 Vastgestelde beleidsplannen speelvoorzieningen 

Het beleid ten aanzien van beheer is vastgesteld in Beheervisie openbare ruimte 
Leiderdorp, vastgesteld op 9 maart 2014. 

2.2.2 Kwaliteitsniveau speelvoorzieningen  

Het beleid ten aanzien van het kwaliteitsniveau van speelvoorzieningen is omschreven in de 
Beheervisie openbare ruimte van maart 2014. Het beeldkwaliteitsniveau voor 

speeltoestellen is conform de vastgestelde beeldkwaliteit in Leiderdorp (IBOR) bepaald op 
niveau B corresponderend met CROW beeldkwaliteit B. Niveau C kan zeer tijdelijk 
voorkomen (beperkt veiligheidsrisico maximaal tot de volgende inspectie) en D mag 
veiligheids-technisch niet voorkomen (veiligheid in geding). 

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 te worden bijgesteld.  
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3 BEHEER SPEELVOORZIENINGEN IN LEIDERDORP 

Het beheer van speelvoorzieningen wordt uitgevoerd door het resultaatteam RT 
Leefomgeving. Het resultaatteam valt onder de gemeentesecretaris en wordt bijgestuurd 

door de programmamanagers. 

3.1 Uitbesteden werkzaamheden 

Voor onderhouds- en beheertaken voor de speelvoorzieningen geldt dat specialistisch werk 
wordt uitbesteed vanwege een beperkt aantal uren binnen het RT Leefomgeving. Zo wordt 
er ook gezorgd dat: 

• deskundig personeel wordt ingezet; 

• de veiligheid is geborgd; 
• de garantie geldig blijft; 
• de technische levensduur wordt behaald (gemiddeld genomen); 
• de gestelde ambitieniveaus worden gehaald; 
• er een passende prijs-kwaliteitsituatie is. 

Dit geldt onder meer voor de veiligheidsinspectie, diverse advies- en 
ontwerpwerkzaamheden en onderhoud aan toestellen. Onder advieswerk valt bijvoorbeeld 

het opstellen van een vervangingsplan op basis van inspectieresultaten, leeftijd en 
onderhoudslasten. De definitieve vervangingslijst wordt door RT Leefomgeving opgesteld op 
basis van bewonerswensen en daarbij wordt een passende leverancier aangewezen. Onder 
ontwerpwerkzaamheden vallen bijvoorbeeld het houden en verwerken van inspraak met 
diverse doelgroepen, het maken van een voorlopig en definitief ontwerp en het maken van 
uitvoeringstekeningen als communicatiemiddel en als leidraad voor de uitvoering.  

3.2 Participatie bewoners en organisaties 

In het vastgestelde beleidsplan is geborgd dat bewoners, verenigingen, organisaties en 
ondernemers de ruimte krijgen om te participeren bij veranderingen als het gaat om 
speelruimte. Bewoners dragen bij door het doen van meldingen, uitvoeren van 
maaiwerkzaamheden (obstakels), opruimen van zwerfvuil, licht snoeiwerk, aanvullen van 
ondergronden en onkruidbeheersing. Verder mogen zij binnen de beleidskaders en 
veiligheidswetgeving zelf speelaanleidingen toepassen op gemeentegrond. Waar bewoners 

iets willen, wordt in gesprek gegaan om wensen en mogelijkheden in kaart te brengen. Dit 
gebeurt budgetneutraal.  
 
De beloning voor onderhoudsparticipatie is een hogere beeldkwaliteit van speelplekken dan 
elders in Leiderdorp. Het idee is om deze plekken te voorzien van een speciale stoeptegel. 
Hiermee zijn gelijk ook eigen medewerkers gewaarschuwd om te overleggen bij het 
onderhoud op deze plek. 

 

Figuur 4 Aanleg en onderhoud van speelvoorzieningen door bewoners onder begeleiding medewerkers Leiderdorp 
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Bewoners en/of derden hebben onvoldoende kennis om de speeltoestellen te inspecteren 
en te onderhouden. Toestelonderhoud en/of plaatsen van eigen toestellen is dan ook niet 
toegestaan. Bij een ongeval blijft de gemeente verantwoordelijk, dus wil zij weten wat er 
staat en wat er aan het toestel is gedaan.  
 

Voor de toestellen die vervangen moeten worden, wordt eerst bekeken of ze kunnen komen 
te vervallen volgens de actualisatie van het beleidsplan. Zo ja, dan wordt de plek in overleg 
met bewoners als een informele speelplek ingericht: zonder toestellen maar mogelijk met 
speelaanleidingen. Daar waar wel een toestel vervangen moet worden wordt bekeken of 
meteen de hele plek meegenomen kan worden. Op deze manier kan de hele inrichting weer 
afgestemd worden op de behoefte van omwonenden.  

Of er nu een speelplek omgevormd wordt, toestellen vervangen worden of een nieuwe plek 

bijkomt, in alle gevallen wordt met de gebruikers een ontwerp gemaakt. Hiervoor wordt 
10% van het vervangingsbudget geraamd. De kinderen krijgen een belangrijke stem in de 
inspraak. Dit kan bijvoorbeeld door in de middag een ontwerp te maken met de kinderen, 
dit in de avond kort te sluiten met ouders en omwonenden en nog enkele detailaanpassingen 
te doen, zo nodig in het kader van de leefbaarheid op de plek. Hierbij is een goede ontwerper 
nodig met communicatievaardigheden. Dit kan een zelfstandig ontwerper zijn of een 

ontwerper in dienst van een toestelleverancier. 

 

Figuur 5 Inspraak met kinderen over renovatie speelplek 

Participatie bestaat op dit moment voornamelijk uit het meedenken of kiezen bij 
herinrichting of vervanging. Maar er zijn ook enkele voorbeelden van verdergaande 
participatie. Dit zijn bijvoorbeeld de plekken waar bewoners het onderhoud oppakken en de 
plek adopteren zoals Cees Nooteboompad, Obool/Schelling, Luykendreef en Rozemarijntuin.  

3.3 Vermindering onderhoudslasten 

In het kader van de hoge onderhoudslast is besloten geen zandbakken meer aan te bieden 
in de openbare ruimte. Op termijn worden alle zandbakken uitgefaseerd. 
 
In nieuwe situaties worden zoveel mogelijk rubber tegels toegepast als het gaat om 
noodzakelijke valdempende ondergronden bij speeltoestellen. De rubber tegels zullen de nu 
veelgebruikte schors langzaam vervangen. Dit levert op termijn wel meer 

vervangingskosten op, maar het scheelt op korte termijn aan onderhoudskosten. 

3.4 Vervanging per plek 

Toestellen worden in Leiderdorp per plek vervangen. Dit heeft als gevolg dat vaak 
levensverlengende maatregelen worden getroffen aan een of meerdere toestellen om alle 
toestellen in één keer te kunnen vervangen, of juist dat toestellen iets vervroegd voor de 
technische afschrijving vervangen worden. Dit is nodig omdat er voor de vervanging overleg 

met bewoners is en daarbij de plek als geheel wordt ontworpen. Ook is het nodig omdat 

toestellen vaak een gezamenlijke (veiligheids)ondergrond hebben die samen met de 
toestellen vervangen moet worden en het economisch niet rendabel is om dit apart te doen.  
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4 NIVEAU VAN BEHEER 

4.1 Ambitieniveau beheer 

Voor speeltoestellen geldt dat het onderhoudsniveau met name wordt bepaald door de 
veiligheid en functionaliteit. Het onderhoud in dit kader zorgt logischerwijs ook automatisch 
voor het behalen van de levensduur en een stuk beeldkwaliteit (schoon, heel en veilig).  

 
Uitganspunt van het ambitieniveau voor het beheer van speelvoorzieningen in de openbare 
ruimte bestaat uit een technische eis en veiligheidseis. Het 
technisch/veiligheidskwaliteitsniveau bestaat uit twee uitgangspunten: 
1) garanderen veiligheid en daarmee zorgen dat speelvoorzieningen voldoen aan de 

wettelijke eisen, specifiek het Attractiebesluit 
2) voorkomen van kapitaalsvernietiging en behalen van de maximale levensduur. Door 

regelmatig onderhoud blijft de kwaliteit langere tijd op een hoger niveau. 
Onderhoudsmiddelen worden effectief ingezet, vooraf wordt vastgesteld of kosten voor 
reparatie opwegen tegen de langere verwachte levensduur. Tevens worden hierbij de 
beleidsambities van de betreffende speelplek in ogenschouw genomen. 

 
Het beeldkwaliteitsniveau voor speeltoestellen is conform de vastgestelde beeldkwaliteit in 

Leiderdorp (IBOR) bepaald op niveau B, corresponderend met CROW beeldkwaliteit B. 
Beeldkwaliteitsonderhoud is tevens gericht op voorkomen van meer schade (nodigt niet uit 
tot vervuiling en vandalisme). In onderstaande beeldlat is de kwaliteit van 
speelvoorzieningen weergegeven. 

 

Figuur 6 Schaalbalk beeldkwaliteit 
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Direct na aanleg van een speelplek zal de beeldkwaliteit vaak hoger liggen dan B. In de loop 
van de jaren zullen de toestellen en ondergronden in B terechtkomen. Vaak is dit per toestel 
en ondergrond verschillend. Zodra de plek wordt gebruikt en naarmate de toestellen ouder 
worden daalt de kwaliteit. Intensief gebruik of bepaalde materiaalkeuze kan tevens voor 
een snellere daling van met name de beeldkwaliteit zorgen. Dit zegt vaak niets over 

veiligheid of bespeelbaarheid. Niveau C kan zeer tijdelijk voorkomen (beperkt 
veiligheidsrisico maximaal tot de volgende inspectie) en D mag veiligheids-technisch niet 
voorkomen (veiligheid in geding). 
 

 

Figuur 7 Voorbeelden speelvoorzieningen met kwaliteitsniveau A 

Losse schorsondergronden zijn vaker toe aan klein onderhoud en tussendoor kan de 

beeldkwaliteit tijdelijk teruglopen naar niveau C.  
 

 

Figuur 8 Voorbeelden speelvoorzieningen met kwaliteitsniveau A en ondergronden met tijdelijk 
kwaliteitsniveau C 
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5 DAGELIJKS ONDERHOUD 

Het doel van het onderhoud van speelvoorzieningen is dat de speelvoorzieningen veilig 
(Attractiebesluit) en functioneel zijn (technische kwaliteit) en hun geplande levensduur 

behalen. Hiermee bieden ze de grootste mate van bespeelbaarheid. 
 
Onder dagelijks of klein onderhoud wordt verstaan: bouten en moeren vastdraaien, schuren, 
bijverven, schoonmaken en dergelijke. Ook het aanvullen of reinigen van ondergronden of 
een klein deel elementverharding herstraten valt hieronder. Zie voor een indicatie van 
maatregelen onderhoud Bijlage 3. 

 

De onderhoudsbehoefte van een speeltoestel wordt bepaald door locatie, leeftijd, type 
toestel, type ondergrond, materiaal toestel, gebruiksintensiteit, weersinvloeden en 
vandalisme.  

5.1 Proces uitvoering dagelijks onderhoud 

De bevindingen uit de inspectie worden op een rij gezet door RT Leefomgeving. Zij bepalen 
de prioriteit en de ingrepen die echt noodzakelijk zijn, onderverdeeld naar klein, groot 

onderhoud of vervanging. Daarnaast vormen ook meldingen van Team Samen Infra en 
bewoners via het Klanten Contact Centrum (KCC) aanleiding tot acties. Jaarlijks doen 
bewoners circa 50 tot 60 meldingen. De externe partij die de inspectie uitvoert is ook 
gemachtigd om eenvoudige onderhoudsmaatregelen die risico’s kunnen voorkomen meteen 
tijdens de inspectie uit te voeren. Op basis van de inspectieresultaten en eerdere meldingen 
worden de overige onderhoudswerkzaamheden in de markt gezet. Dagelijks of klein 
onderhoud wordt uitgevoerd door het Team Samen Infra en eventueel externe partijen in 

opdracht van de beheerder spelen. Er is hierdoor sprake van reactief onderhoud.  

 
Meldingen over toestellen worden in principe binnen 2 dagen beantwoord, tenzij 
uitdrukkelijk een gevaarlijke situatie wordt gemeld. Bij onveiligheid wordt er dezelfde dag 
nog actie ondernomen. De onveilige situatie wordt zo snel mogelijk, vaak afhankelijk van 
de beschikbaarheid van de benodigde onderdelen, definitief opgelost. 

 
Het streven is de onderhoudsmaatregelen voor de volgende inspectie uitgevoerd te hebben. 
Doorlopend vindt overleg plaats wat betreft werkzaamheden met Team Samen Infra en circa 
tweemaal per jaar vindt opdrachtverstrekking naar externe partijen plaats. 
 

 

Figuur 9 Proces en benodigde documenten dagelijks onderhoud – uitvoering Team Samen Infra of 
externe partij 
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6 GROOT ONDERHOUD 

Onder groot onderhoud valt het repareren en vervangen van grotere toesteldelen, het 
oplossen van funderings- of stabiliteitsproblemen en het oplossen van grote schade. Ook 

valt onder het groot onderhoud vervanging van delen van de ondergrond (rubber tegels, 
kunstgras, en dergelijke), het reinigen van kunstgrasondergronden of vervangen van schors 
of zandondergronden. Het onderhoud aan de algehele omgeving zoals het verbeteren van 
drainage onder trapvelden of andere grote speeloppervlaktes en doorzaaien van 
grasondergronden valt ook onder het groot onderhoud van speelvoorzieningen.  
 

Voor groot onderhoud is planning nodig om ervoor te zorgen dat het toestel niet te lang 

buiten gebruik is. Bij onveilige situaties worden zo nodig tijdelijke maatregelen genomen 
om de situatie veilig te maken tot definitief herstel mogelijk is. 
 
Groot onderhoud kan niet door de gemeente Leiderdorp worden uitgevoerd omdat 
specialistische kennis nodig is en materiaal besteld moet worden.  

6.1 Proces uitvoering groot onderhoud 

Op basis van de bevindingen uit de inspectie en eventueel meldingen binnenkomend bij het 
KCC zorgt RT Leefomgeving voor een lijst met uit te voeren werkzaamheden en een 
planning. Het resultaatteam beslist op basis van beleid op het gebied van 
speelvoorzieningen of groot onderhoud daadwerkelijk moet worden uitgevoerd of dat 
overgegaan moet worden tot verwijdering van het toestel. Bij die beslissing wordt ook de 
restlevensduur van het toestel in ogenschouw genomen.  
 

De werkzaamheden vallend onder groot onderhoud worden op basis van enkelvoudige 

onderhandse procedure aanbesteed. Het streven is de onderhoudsmaatregelen voor de 
volgende inspectie uitgevoerd te hebben.  Het is belangrijk dat groot onderhoud zoveel 
mogelijk voor het speelseizoen wordt uitgevoerd. Het speelseizoen begint vaak al in maart 
of eerder. Circa één keer per jaar vindt er opdrachtverstrekking naar externe partijen plaats 
voor groot onderhoud.  

 

 

Figuur 10 Proces en benodigde documenten groot onderhoud – uitvoering externe partij 
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7 VERVANGINGEN 

De levensduur verschilt per toestel en is afhankelijk van materiaal, gebruik, locatie, type 
ondergrond, vandalisme en aandeel bewegende onderdelen. Landelijk gezien gaat een 

toestelbestand gemiddeld tussen de 12 en 18 jaar mee. Uitgaande van de gestelde 
levensduur per type toestel zoals opgenomen in Bijlage 5 (kolom levensduur) komt de 
gemiddelde levensduur voor Leiderdorp op 16 jaar. Deze gemiddelde levensduur zal de 
komende jaren waarschijnlijk iets achteruitgaan wegens het vaker toepassen van houten 
toestellen. De valdempende ondergronden lopen mee en worden over het algemeen 
vervangen bij het vervangen van het toestel. 

7.1 Proces vervangingen 

RT Leefomgeving is verantwoordelijk voor de vervangingsplanning op basis van de 
bevindingen uit de inspecties, het vastgestelde beleid en meldingen of klachten van 
bewoners. Zij maken de vervangingslijsten en zorgen dat de vervangingen worden 
uitgevoerd en dat hierover op passende wijze wordt gecommuniceerd naar externe partijen 
en bewoners. Bij vervangingen wordt uitgegaan van het afgesloten raamcontract met 
diverse toestelleveranciers. Deze contractanten zijn ook in staat om 

veiligheidsondergronden te leveren en aan te brengen, uitvoeringstekeningen of eenvoudige 
ontwerpen te maken en een deel van de communicatie op zich te nemen.  
 
De vervangingen worden uitgevoerd door externe partijen, waarbij een voorkeur bestaat 
voor leveranciers van speeltoestellen. Zij zorgen ook voor de verwijdering van de oude 
inrichting en de plaatsing van de nieuwe inrichting (toestellen inclusief valdempende 
ondergronden en overige inrichting). Hiermee wordt het risico op fouten bij de uitvoering 

teruggebracht tot nihil, ontstaat de meest veilige situatie en zijn er geen discussies bij 

garantievraagstukken. In enkele gevallen waarbij het zwaartepunt ligt op werkzaamheden 
in plaats van leveringen van speeltoestellen worden de werkzaamheden weggezet bij een 
aannemer.  
 
Toezicht op de realisatie is in handen van het resultaatteam. Noodzakelijk is dat het 

resultaatteam voldoende actuele kennis heeft over de realisatie en de technische 
veiligheidseisen van toestellen en (valdempende) ondergronden. 
 
De volgende werkzaamheden kunnen onderscheiden worden  voor vervangingen: 

• opstellen vervangingslijst. Op basis van inspectieresultaten, leeftijd en 
onderhoudslast van toestellen en eventuele bewonerswensen binnen de kaders van 
het speelruimtebeleidsplan wordt een lijst opgesteld van de toestellen en/of 

ondergronden die vervangen moeten worden. Per plek worden de financiële, overige 
beleids- en inspraakkaders bepaald. 

• Opstellen ontwerpen. De financiële, overige beleids- en inspraakkaders worden met 

de toestelleverancier gedeeld. Aan de hand hiervan stelt de leverancier zelfstandig 
het ontwerp op of organiseert hij vooraf een meer of minder uitgebreide 
inspraaksessies met omwonenden (specifiek kinderen). Indien de plek een centrale 
functie heeft wordt een zelfstandig ontwerper ingezet om het inspraakproces te 

organiseren en het ontwerp te maken. Hiervoor is circa 10% van het totaalbudget 
benodigd. In alle gevallen zorgt de ontwerper of leverancier samen met de 
gemeente voor communicatie over het proces, het ontwerp en het realisatieproces. 
Bij eenvoudige 1-op-1-vervangingen wordt dit eenvoudig medegedeeld.  

• Verwijderen en afvoeren. De bestaande toestellen en eventuele ondergronden 
dienen verwijderd en gestort te worden of in enkele gevallen hergebruikt op een 

andere plek. Dit gebeurt over het algemeen door de leverancier die ook het ontwerp 
opstelt en de nieuwe toestellen en ondergronden plaatst.  

• Plaatsen nieuwe toestel en ondergrond. Het plaatsen van het toestel en aanbrengen 
van bijbehorende veiligheidsondergrond horen als werk bij elkaar en worden door 

dezelfde partij uitgevoerd, zodat de valdempende werking en maatvoering 
gegarandeerd is.  



Gemeente Leiderdorp  18 van 67 

Beheerplan spelen 2020-2029  25 februari 2019 

 

Figuur 11 Proces en benodigde input bewoners bij vervangingen 
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8 INSPECTIESYSTEMATIEK 

Het risicomanagement in gemeente Leiderdorp is erop gericht kinderen de ruimte te geven 
om grenzen te verleggen, te onderzoeken en uitdaging te vinden tijdens het spelen, maar 

ook op het voorkomen van risico’s die voor kinderen niet inschatbaar en/of herkenbaar zijn 
en waardoor zij wellicht ernstig of blijvend letsel oplopen. De doelgroep (en hun ouders 
en/of verzorgers) moeten erop kunnen rekenen dat de speciaal voor spelen aangebrachte 
speelvoorzieningen veilig zijn. Risico’s zijn nooit volledig uit te sluiten en tevens zijn ze een 
wezenlijk onderdeel van het spelen en horen ze bij het leerproces en de ontwikkeling van 
de doelgroep. Onderdelen van dit risicomanagement zijn inspecties in het kader van het 

Attractiebesluit (zie ook Bijlage 1 en 2) en risicoanalyse van speelsituaties in het veld.  

8.1 Proces inspecties 

Er wordt gestreefd om minimaal eens per jaar een functionele inspectie uit te voeren. 
Dagelijks vinden visuele inspecties plaatst door het Team Samen Infra. Het is voor met 
name de functionele inspectie noodzakelijk dat er voldoende competenties aanwezig zijn 
binnen het team en dat er actuele veiligheidscursussen zijn gevolgd. Aanvullend op deze 
inspecties door eigen dienst, wordt eens per twee jaar een uitgebreide veiligheidsinspectie 

uitgevoerd. Deze dient ter controle op de eigen visuele en functionele inspecties. Hiervan 
wordt een digitaal logboek bijgehouden in het beheerprogramma GBI.  
 
Op basis van de aard van de gebreken en de risico’s (veiligheid en gebruik) die blijken uit 
de inspectieresultaten, worden maatregelen geformuleerd. Deze werkzaamheden worden 
vervolgens uitgezet in de markt. Nadat de geconstateerde gebreken of risico’s zijn 
verholpen, wordt hiervan een aantekening gemaakt in het logboek in GBI. 

 

De onderhoudsmedewerkers en bewoners zorgen samen voor een soort dagelijkse visuele 
inspectie van de voorzieningen op het moment dat zij op de speelplek zijn. Hiervan worden 
meldingen gedaan die via het KCC binnenkomen.  
 
De handhaver van het Attractiebesluit, de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit 

(NVWA), stelt het verplicht om een digitaal logboek bij te houden. Hierin moet de registratie 
van veiligheidsinspecties, gebreken en reparaties digitaal worden bijgehouden. In 
Leiderdorp wordt op dit moment geregistreerd in het digitaal beheerprogramma GBI. 
Hiermee is er een overzichtelijk (geautomatiseerd) logboek per toestel aanwezig. 
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8.2 Inspectiemethodiek 

8.2.1 Veiligheidsinspectie 

De veiligheidsinspectie is de meest uitgebreide inspectie en is daarmee ook gelijk een 
functionele en visuele inspectie. Gekeken wordt of het toestel nog conform certificaat is. Dit 
houdt in een controle op de technische norm en onderhoudsstatus van zowel het toestel als 
de veiligheidsondergrond. Naar aanleiding van deze inspectie is de restlevensduur te 
bepalen en wordt het vervangingsplan opgezet voor de volgende jaren. Deze inspectie is 
tevens een controle op de functionele inspecties en de uitgevoerde reparaties.  

8.2.2 Functionele inspectie 

De functionele inspectie is een wat meer praktische inspectie. De functionaliteit en heelheid 
van het toestel en de ondergrond worden getoetst. Deze inspectie is tevens een controle op 

de visuele inspecties en de uitgevoerde reparaties.  

8.2.3 Visuele inspectie 

De visuele inspectie is een inspectie op het oog. Hiermee worden duidelijk zichtbare 
gebreken als een missend schommelzitje, glasscherven en vernielingen opgemerkt en 
gemeld. 
 

 

Tabel 5 Overzicht typen inspecties 
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8.2.4 Urgentie 

Worden er gebreken geconstateerd met een hoog veiligheidsrisico (hoog urgent), dan 
worden deze waar mogelijk, meteen (tijdens de inspectie) verholpen. Indien dit niet 
mogelijk is, wordt naar gelang het risico (bijvoorbeeld kans op blijvend letsel) het toestel 
dezelfde of uiterlijk de volgende dag gerepareerd. Bij uitzondering wordt het toestel afgezet 
zodat de kinderen er even niet op kunnen spelen en daarna zo spoedig mogelijk gerepareerd 
of verwijderd. Bij lage urgentie dienen de maatregelen uitgevoerd te zijn voor de volgende 
inspectie en is er sprake van weinig risico. Er zijn ook maatregelen zonder urgentie, zoals 

het schoonmaken of schilderen van een toestel.  
 

 

8.2.5 Veiligheid speelomgeving 

De speeltoestellen worden door inspecties gecontroleerd op veiligheid. De onveiligheid kan 
echter ook in de speelomgeving zitten. Hiervoor wordt tijdens de inspecties soms een 
inschatting gemaakt van mogelijke speelrisico’s. Denk aan een boomhut of door bewoners 
neergezet speelgoed. Een risico is de kans dat iets zich voordoet maal de impact van 
eventueel letsel. Een voorbeeldwerkwijze hiervoor is opgenomen in Bijlage 2. Een 

aanvaardbaar speelrisico is een risico dat geen aanleiding geeft tot ernstige ongevallen, is 
te herkennen en verhoogt de speelwaarde. 
 
Sommige risico’s kunnen door het nemen van maatregelen eenvoudig van onaanvaardbaar 
tot aanvaardbaar worden teruggebracht. Een voorbeeld hiervan is het terugplaatsen van 
speelgoed in de tuin of het verwijderen van uitstekende spijkers bij een door kinderen 

gebouwde hut in een druk bespeeld bosje. 

Figuur 13 Voorbeeld inspectiemethoden 
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9 KWANTITEIT SPEELVOORZIENINGEN 

In Bijlage 5 zijn twee overzichtstabellen opgenomen van de speeltoestellen, een van de 
huidige inventaris en een van het streefbeeld zoals verwoord in het beleidsplan en de 

actualisatie hiervan. De toestellen en veiligheidsondergronden zijn ingedeeld naar type 
toestel en type ondergrond.  

 

Figuur 14 Overzicht ligging speelplekken 

9.1 Uitgangspunten kwantiteit 

Uitgangspunt voor de kwantiteit is het beheerprogramma GBI. Hierin staan alle toestellen, 

speelprikkels, verhardingen en veiligheidsondergronden die in beheer zijn bij de gemeente 
Leiderdorp binnen het domein spelen.  
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9.2 Areaal  

In totaal liggen er in gemeente Leiderdorp circa 823 speelplekken verspreid over de 
verschillende wijken. Het streefbeeld is dat dit op termijn 66 formele plekken worden 
volgens de actualisatie van het beleidsplan. In totaal staan verspreid over de speelplekken 
in Leiderdorp 337 speeltoestellen (252+85). Gemiddeld staan er op een speelplek 4,1 
toestellen. Dat is iets meer dan het landelijke gemiddelde van 3,4 toestellen per plek. In het 
streefbeeld wordt dit aantal toestellen circa 80 toestellen lager.  

 

inventaris 
totaal huidig 

totaal streefbeeld 
actualisatie 2018 

speeltoestel (st) 252 ca. 192 

sporttoestellen (st) 85 ca. 67 

speelprikkels (st) 59 ca. 170 

verhardingen (m2) 6390 ca. 6327 

veiligheidsondergrond (m2) 9874 ca. 7392 

Tabel 6 Areaal speelvoorzieningen 

Naast speel- en sporttoestellen zijn er speelprikkels zoals hinkelbanen en knikkerpotjes 
aanwezig. De verhardingen zijn de functionele speelverhardingen zoals verharding op 

skatebanen en in sportkooien. De veiligheidsondergronden zijn die ondergronden die zijn 
aangebracht voor de valdemping bij hogere speeltoestellen. 
 

  

  

Figuur 15 Voorbeelden speeltoestel, sporttoestel, speelprikkel en sportverharding in Leiderdorp 

                                                
3 Daarnaast zijn er nog 12 plekken die niet worden meegeteld maar waar wel toestellen staan. Dit zijn 
plekken die administratief zijn samengevoegd tot 1 grote speelplek (Resedastraat, Peppelschans en 
Gerrit de Blankenlaan), of die onder het beheer van bewoners staan (adoptie, inspectie gemeente) dan 
wel alleen jongerenontmoetingsvoorzieningen bevatten. 
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9.2.1 Indeling speeltoestellen 

Van de in totaal 337 toestellen zijn 227 geschikt voor kinderen, 218 voor basisschooljeugd 
en 89 voor jongeren4. In onderstaande tabel staat de huidige situatie uitgesplitst naar type 
toestel. 
 

 

Figuur 16 Aantal toestellen geschikt onderscheiden naar leeftijdscategorie 

 
toesteltype aantal percentage 

wipveren en -toestellen 68 20,2% 

duikelrekken en bruggen 49 14,5% 

schommels 28 8,3% 

glijbanen 17 5,0% 

zand- en waterspel 4 1,2% 

draaitoestellen 12 3,6% 

klimtoestellen en ruimtenetten 16 4,7% 

speelhuisjes en tafels 4 1,2% 

combinatietoestellen 50 14,8% 

JOP's 4 1,2% 

kabelbanen 0 0,0% 

voetbaltoestellen 46 13,6% 

basketbaltoestellen 16 4,7% 

skatetoestellen 3 0,9% 

overige sportvoorzieningen 20 5,9% 

Totaal 337 100% 

Tabel 7 Overzicht typen toestellen  

Wipveren en wiptoestellen, duikelrekken en bruggen en voetbaltoestellen (doelen, kooien, 
pannavelden) zijn oververtegenwoordigd. Zand- en waterspel, draaitoestellen, speelhuisjes- 
en tafels en skatetoestellen zijn daarentegen weinig aanwezig. Kabelbanen ontbreken in het 
geheel. De toestellen die ontbreken zijn juist erg geliefd bij de doelgroep. Naar de toekomst 

toe wordt gestreefd naar een meer afwisselend en uitdagender areaal aan toestellen.  

 

                                                
4 Let op: telt niet op tot totaal van 337 toestellen omdat 1 toestel soms voor 2 leeftijdscategorieën 
geschikt is. 
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Figuur 17 Voorbeeld speelhuisje en glijbaan in Leiderdorp 

9.2.2 Speelondergronden 

Waar dit uit oogpunt van veiligheid nodig is, zijn onder de speeltoestellen valdempende 
veiligheidsondergronden aangebracht. Dit is het geval bij alle toestellen met een potentiële 
valhoogte van 0,60 meter of meer in verharding en met een valhoogte van 1,50 meter of 
meer in gras, uitgezonderd onder de voor het maaiveld slijtagegevoelige toestellen zoals 
schommels, draaitoestellen en intensief bespeelde plekken waar goed beheer van een 

grasmat niet mogelijk is. In de huidige situatie ligt er totaal onder de speeltoestellen waar 
nodig circa 9.900 m2 veiligheidsondergrond. In het streefbeeld kan dit verminderd worden 
naar circa 7.400 m2. 

 

veiligheidsondergrond (m2) totaal huidig 

totaal 
streefbeeld 
actualisatie 

2018 

valdempend zand 831  
Grind 59  
Franse schors 5300  
rubbertegels gelijmd 3003  
in-situ / rubber gietvloer (playtop/ecoscape/tigermulch) 625  
kunstgras foam en zandbed 56  
Totaal 9874 ca. 7400 

Tabel 8 Overzicht typen veiligheidsondergronden 

 

Figuur 18 Voorbeeld schors en rubber tegels als veiligheidsondergrond in Leiderdorp 
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Veel toegepaste ondergronden zijn rubber tegels en schors. In groene situaties wordt tot 
een potentiele valhoogte van 1,50 m gras gebruikt en bij hogere valhoogte schors of 
valdempend zand. In nieuwe situaties worden zoveel mogelijk rubber tegels toegepast. De 
rubber tegels zullen schors langzaam uitfaseren. Dit levert op termijn wel meer 
vervangingskosten op, maar  op korte termijn scheelt het aan onderhoudskosten.  

 
Naast ondergronden voor de veiligheid en valdemping zijn er ook ondergronden met een 
functie voor sport of spel. Dit zijn bijvoorbeeld de verhardingen op de skatebaan en in de 
sportkooien en kunstgras trapvelden. In totaal ligt er circa 6.400 m2 aan functionele 
speelverhardingen. In het streefbeeld wordt hierbij geen afname voorzien.  
 

speelverhardingen (m2) totaal huidig 
totaal streefbeeld 
actualisatie 2018 

asfaltvloer 3515  
elementverharding (tegels/klinkers) 658  
(drain)beton / stelconplaten 118  
kunstgrastrapvelden 1394  
gras(trap)veld  (excl. drainage) 705  
totaal 6390 ca. 6300 

Tabel 9 Overzicht typen speelverhardingen 

 

Figuur 19 Voorbeelden speelverhardingen gras en elementverharding in Leiderdorp 

9.3 Leverancier en materiaaltype 

De afgelopen jaren hebben verschillende leveranciers hun producten geleverd in de 
gemeente Leiderdorp. De top 10 van bedrijven leverde in totaal 253 van de 337 toestellen, 
ruim 76%. De overige 84 toestellen zijn grotendeels ouder en die werden geleverd door in 

totaal 25 verschillende leveranciers. Samen staan er toestellen van 35 verschillende 
leveranciers. Vanwege de inkoopregels zal de diversiteit in de toekomst afnemen door een 
beperkter aantal contractanten. 

 
materiaal totaal aantal percentage 

Beton 10 3% 

Hout 47 14% 

Kunststof 137 41% 

Metaal 83 25% 

Onbekend 60 18% 

Totaal 337 100% 

Tabel 10 Overzicht typen materialen speel- en sporttoestellen 
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Figuur 20 Grafieken verdeling materiaalsoorten speel- en sporttoestellen 

Veel voorkomende materiaaltypen zijn kunststof en metaal. Samen bestaat circa 65% 
van het toestelbestand uit deze materiaaltypen. Het aandeel hout is circa 14%. De ruim 60 
toestellen van een onbekend materiaaltype zijn waarschijnlijk voor een groot deel van hout 
(nieuwe toestellen) en metaal (nieuwe sporttoestellen). Er zijn weinig volledig houten of 
volledig kunststoffen toestellen, vaak zijn netten, doppen of andere toevoegingen van 
kunststof of metaal.  

 

Figuur 21 Voorbeelden speeltoestellen van metaal en hout in Leiderdorp 

9.3.1 Kengetallen 

Wordt de huidige inventaris afgezet tegen de recente toestelprijzen, dan bedraagt de totale 

inventariswaarde van de speelvoorzieningen circa € 2,5 miljoen, in het streefbeeld uit de 
actualisatie is dat uiteindelijk circa € 2,2 miljoen. 

 

inventaris totaal huidig 
totaal streefbeeld 
actualisatie 2018 

speeltoestel (st) € 1.032.995 € 783.428 

sporttoestellen (st) € 535.783 € 529.955 

speelprikkels (st) € 16.773 € 74.797 

verhardingen (m2) € 165.315 € 163.916 

veiligheidsondergrond (m2) € 787.760 € 627.220 

totaal toestellen en ondergronden € 2.538.625 € 2.179.315 

 

Teruggerekend naar de toestellen is de gemiddelde toestelprijs op dit moment € 4.655. 
Gemiddeld ligt deze prijs in Nederland tussen de € 2.750 en € 4.250 met een gemiddelde 
van rond de € 3.500. De toestelprijs ligt dus boven het gemiddelde. Dit komt voornamelijk 

door 49 combinatietoestellen en 5 voetbalkooien.  
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De inventariswaarde is gestegen van circa € 1,7 miljoen in 2013 naar € 2,5 miljoen in 2018, 
een stijging van circa € 0,8 miljoen. De inventariswaarde is gestegen omdat het aantal 
toestellen en de gemiddelde toestelprijs zijn toegenomen; dit resulteert samen in een 
toename van circa € 0,6 miljoen. De inventariswaarde is ook gestegen omdat er circa 7.500 
m2 extra valdempende ondergronden en verhardingen zijn aangelegd of geregistreerd 

(zonder dat hier een passend budget voor was gereserveerd, zie tevens hoofdstuk 12). Met 
name kunstgrastrapvelden, rubber tegels en rubber gietvloeren. Dit resulteert in een 
toename van circa € 0,4 miljoen. Om in lijn te lopen met overige beheerplannen zijn 
meubilair en afscheidingen niet meer opgenomen in de berekening van de inventariswaarde, 
het gaat daarbij om circa € 0,2 miljoen aan waarde.  
 

Volgens het streefbeeld van Speelruimteplan 2013 – 2022 (variant III: ‘Minder, maar beter’) 

had de inventaris moeten dalen naar circa € 1,2 miljoen. Dit is echter niet meer passend. 
De toestelprijzen zijn gestegen en waar nodig zijn goed te onderhouden valdempende 
ondergronden of sportondergronden zoals rubber tegels en kunstgras aangelegd. Wordt het 
beleid en de bijhorende actualisatie gevolgd dan kan het areaal nog zeker inkrimpen met 
circa € 0,3 miljoen, van €2,5 naar € 2,2 miljoen. Enerzijds moeten nog plekken met formele 
speelvoorzieningen omgevormd worden naar informele speelruimte waarbij circa € 0,6 

miljoen aan inventariswaarde verdwijnt. Anderzijds moeten enkele plekken nog uitdagender 
worden ingericht waarbij een investering van circa € 0,3 miljoen nodig is. Er is gewacht met 
het omvormen van formele speelplekken naar informele speelplekken omdat de 
restlevensduur van deze toestellen nog dusdanig was dat verwijdering kapitaalsvernietiging 
inhield. 
 
De veiligheidsondergronden bedragen circa 31% van de inventariswaarde. Naar verwachting 

zullen alle schorsondergronden worden omgevormd naar rubber tegels en zal dit percentage 

nog toenemen. Op dit moment wordt 50% van de toestelwaarde geïnvesteerd in 
veiligheidsondergronden. Gemiddeld ligt dit in Nederland tussen de 35% en 45% voor 
veiligheidsondergronden. 
 
De sportondergronden bedragen circa 7% van de inventariswaarde. Dit maakt samen dat 
de ondergronden 38% van de totale inventariswaarde bedragen. Alleen in grote steden met 

veel verharde en kunstgras sportplekken is dit aandeel ondergronden zo groot. 
 
In gemeente Leiderdorp wonen circa 5.330 kinderen van 0 tot en met 18 jaar. De 
gemiddelde investeringswaarde per kind bedraagt daarmee circa € 476. Dit komt 
voornamelijk door 49 combinatietoestellen en 5 voetbalkooien. De investeringswaarde ligt  
hoger dan het landelijk gemiddelde van circa € 345, maar deze waarde verschilt zeer sterk 

per gemeente.  
 

Figuur 22 Voorbeeld sport- en speelplekken 
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10 KWALITEIT SPEELVOORZIENINGEN 

Op basis van een uitbreide veiligheidsinspectie is het actuele kwaliteitsniveau van de 
toestellen, veiligheidsondergronden en ook veiligheid van de omgeving bepaald.  

10.1 Uitgangspunten  

Zoals in hoofdstuk 8 wordt toegelicht vindt de inspectie plaats op basis van het 
’Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen’. Hierbij worden de nieuwste CROW-normen 
NEN-EN 1176  voor speeltoestellen en bodemoppervlakten en EN 1177 valdempende 
bodemoppervlakken van speelplaatsen gehanteerd.  Per toestel is de technische 
veiligheidsnorm gecontroleerd alsmede de onderhoudsstatus. Ook is er een controle van de 

vrije valruimte en daarin aanwezige (veiligheids)ondergrond.  

10.2 Actuele kwaliteit 

10.2.1 Leeftijd areaal 

Naarmate een toestel ouder wordt neemt de kwaliteit ervan af. Visueel wordt het toestel 
minder aantrekkelijk en uiteindelijk gaan onderdelen kapot. Oude toestellen kennen over 
het algemeen meer gebreken dan nieuwe en daarmee soms ook een verminderde 
functionaliteit of veiligheid. Dit brengt vaak een hogere onderhoudslast mee. In 
onderstaande grafiek zijn de toestellen weergegeven naar leeftijd. Gekeken naar de 

plaatsingsjaren is 31% van de toestellen ouder dan 16 jaar. De gemiddelde leeftijd van het 
toestelbestand is op dit moment 10 jaar. Doordat in het verleden veel kunststof en metalen 
toestellen zijn geplaatst leidt deze situatie niet tot een achterstand in onderhoud. Wel neemt 
de onderhoudslast de laatste jaren toe doordat er levensduurverlengende maatregelen 

worden uitgevoerd. Vervanging van de oudste toestellen is in de komende beheerperiode 
nodig.  

 

 
 

De achterstand is nog te overzien en leidt op dit moment door onderhoudsinspanningen en 
materiaalkeuzen niet tot gevaarlijke situaties.  

10.2.2 Inspectieresultaten 

Uit de laatste inspectiegegevens blijkt dat er bij 20 toestellen een risico is gesignaleerd. 
Hiervan zijn er 2 hoog urgent, 5 urgent (voor volgende inspectie) en de overige niet urgent. 

Dit is vergelijkbaar met beheerniveau C. De risico’s kunnen opgeheven worden door het 
uitvoeren van reparaties. Omdat toestellen onder beheerniveau C echt onveilig zijn en 
onmiddellijk verwijderd moeten worden, kunnen toestellen op kwaliteit nooit onvoldoende 
scoren, hooguit matig (beheerniveau C). Op basis van de inspectie is een indicatie gemaakt 
van de kwaliteit in termen van onvoldoende, matig en voldoende. 
 

inventaris onvoldoende matig voldoende 

sporttoestellen (st) 0 7 78 

speeltoestellen (st) 0 54 198 

Tabel 11 Speel- en sporttoestellen naar indicatie kwaliteit 
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Figuur 23 Grafiek indicatie kwaliteit speel- en sporttoestellen 
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11 KOSTEN SPEELVOORZIENINGEN 

11.1 Uitgangspunten  

De ramingen (benodigde kosten) voor onderhoud, vervanging en overige kosten zijn 
gebaseerd op de tabel zoals opgenomen in Bijlage 5. De toestellen van Leiderdorp zijn 
ingedeeld in de toesteltypen en daarmee in normen voor tijd en kosten. Bij deze normen 

wordt uitgegaan van een situatie zonder achterstand. 

11.2 Onderhoud 

Bij het onderhoud aan speel- en sporttoestellen en (veiligheids)ondergronden wordt 

onderscheid gemaakt naar klein of dagelijks onderhoud en groot onderhoud. Circa 15% van 
het geraamde onderhoudsbudget is nodig voor kleine maatregelen die gelijk met of direct 
na de veiligheidsinspectie worden uitgevoerd: het kleine of dagelijks onderhoud. Het overige 
wordt ingezet voor groot onderhoud aan toestellen en (veiligheids)ondergronden.  

 
Onder de raming voor onderhoud vallen kosten die fysiek gemaakt en besteed worden ten 
behoeve van het onderhoud aan de speeltoestellen zoals omschreven in hoofdstuk 5 en 6. 
Op basis van ervaringscijfers is per toesteltype geraamd welke jaarlijkse materiaalkosten 
moeten worden gemaakt om het toestel veilig en met de maximale levensduur in stand te 
houden. In Bijlage 5 is per toesteltype aangegeven wat deze kosten per type zijn en hoeveel 

van deze toestellen er op dit moment en naar verwachting in het streefbeeld zijn.  
 

onderhoudskosten begroting raming huidig 

raming 
streefbeeld 
actualisatie 
2018 

klein onderhoud [bij 100% gemiddeld niveau] € 44.713 € 7.122 € 5.399 

groot onderhoud [bij 100% gemiddeld niveau]  € 40.359 € 30.597 

Tabel 12 Kleine en grote onderhoudskosten zoals in begroting, geraamd in huidige situatie en na 
realisatie streefbeeld uit de actualisatie speelruimteplan 

De onderhoudskosten verschillen jaarlijks, maar gemiddeld zijn deze materiaalkosten nodig. 
Materiaal en materieel zijn inbegrepen. De onderhoudskosten zullen naarmate er minder 
toestellen en minder speelplekken zijn ingericht de komende beheerperiode geleidelijk 

afnemen.  
 

onderhoudskosten 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

klein onderhoud € 7.122 € 6.950 € 6.778 € 6.605 € 6.433 € 6.261 

groot onderhoud € 40.359 € 39.383 € 38.406 € 37.430 € 36.454 € 35.478 

 

2026 2027 2028 2029 

€ 6.089 € 5.916 € 5.744 € 5.572 

€ 34.502 € 33.525 € 32.549 € 31.573 

Tabel 13 Kosten onderhoud 2020-2029 

11.3 Vervangingen 

De raming van de vervangingskosten is gekoppeld aan de inventaris en de levensduur van 
de inventaris. Door de plaatsingsjaren van de toestellen te verhogen met de levensduur kan 
het theoretische vervangingsjaar worden bepaald. Dit is gedaan voor het streefbeeld uit de 
recente actualisatie en evaluatie van het beleidsplan. Voor de periode 2020-2029 ziet dit er 
als volgt uit: 
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Figuur 24 Aantal toestellen naar theoretisch vervangingsjaar 

Deze grafiek laat zien dat 55 toestellen theoretisch al vervangen hadden moeten zijn. Deze 
toestellen zijn door levensduur verlengende maatregelen langer in stand gehouden dan de 
gestelde technische levensduur.  
 
Door aan de toestellen inspectieresultaten te koppelen kunnen ook praktische 
vervangingsjaren bepaald worden. Dit is gedaan voor het streefbeeld uit de actualisatie van 
het beleidsplan. Voor de periode 2020-2029 ziet dit er als volgt uit: 

 

 

Figuur 25 Aantal toestellen naar praktisch vervangingsjaar 

Te zien is dat er een grote achterstand is in met name het verwijderen van toestellen op om 
te vormen speelplekken volgens het streefbeeld uit de actualisatie van het speelruimteplan. 
De aangewezen plekken zullen in de komende periode gefaseerd worden omgevormd. Totaal 
moeten circa 68 (17+51) toestellen vanwege matige kwaliteit en daarmee te hoge 

onderhoudskosten vervangen of verwijderd worden. Bij de inspectie is een inschatting 
gemaakt van de restlevensduur, deze is als uitgangpunt genomen voor het aantal toestellen 
dat de komende beheerperiode vervangen of verwijderd moet worden. 
 
Door aan de toestellen vervangingsbedragen te koppelen (zoals te zien in Bijlage 5) zijn de 
benodigde budgetten geraamd. Dit is gedaan voor het streefbeeld uit de actualisatie van 

het beleidsplan. In onderstaande grafiek staan in blauwe balken de vervangingswaarde van 
toestellen en in de groene balken de vervangingswaarde van ondergronden aangegeven 

naar jaartal. In Bijlage 6 is een werkplanning terug te vinden op welke plekken wanneer 
vervangingen dan wel omvormingen gepland zijn.  
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Figuur 26 Raming vervangingskosten naar praktisch vervangingsjaar in het streefbeeld uit de actualisatie 
speelruimteplan 

De bruine lijn in de grafiek is de gemiddelde vervangingsbehoefte voor de totale inventaris 
per jaar. Deze bedraagt € 125.938 in het streefbeeld. Het is een optelsom van de bedragen 
die jaarlijks gereserveerd zouden moeten worden om de toestellen en de speelondergronden 
aan het eind van de levensduur te kunnen vervangen. 

  
Het gemiddelde ligt boven de behoefte de komende jaren. Dit blijft zeker zo tot 2030. Dit 
komt door het aandeel toestellen dat langer in stand is gehouden dan de gestelde technische 
levensduur. Door deze toestellen de komende jaren te gaan vervangen, kan toegewerkt 

worden naar een jaarlijks vast budget voor vervanging. De kosten voor 
ontwerpwerkzaamheden moeten bij de vervangingen worden meegerekend. Deze kosten 
variëren met de hoeveelheid te vervanging inventaris. Uitgangspunt is dat circa 10% van 

de totale te vervangen inventariswaarde nodig is voor de ontwerpwerkzaamheden. 
 

Kosten vervangingen 2020 2021 2022 2023 2024 

vervanging toestellen € 53.016 € 153.188 € 29.685 € 57.495 € 37.931 

vervanging ondergronden € 26.622 € 76.923 € 14.906 € 28.871 € 19.047 

ontwerpwerkzaamheden 
10% € 8.000 € 23.500 € 4.500 € 9.000 € 6.000 

totaal € 87.637 € 253.611 € 49.091 € 95.366 € 62.978 

 

2025 2026 2027 2028 2029 

€ 7.414 € 31.452 € 39.906 € 32.211 € 31.855 

€ 3.723 € 15.794 € 20.039 € 16.175 € 15.996 

€ 1.500 € 5.000 € 6.000 € 5.000 € 5.000 

€ 12.637 € 52.246 € 65.944 € 53.386 € 52.851 

Tabel 14 Kosten vervangingen 2020-2029 

  

voor 2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

raming vervanging ond streefbeeld € 31 € 47 € 27 € 77 € 15 € 29 € 19 € 4 € 16 € 20 € 16 € 16 € 99

raming vervanging tst streefbeeld € 61 € 94 € 53 € 153 € 30 € 57 € 38 € 7 € 31 € 40 € 32 € 32 € 197

raming structureel vervanging tst en ond streefbeeld € 126 € 126 € 126 € 126 € 126 € 126 € 126 € 126 € 126 € 126 € 126 € 126 € 126
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11.4 Overige kosten 

Naast kosten voor onderhoud en vervangingen worden er ook overige kosten voor 
ondersteuning gemaakt. Er is ondersteuning nodig bij veiligheidsinspecties en het opstellen 
van diverse plannen. De kosten voor veiligheidsinspecties variëren met de omvang van het 
areaal. De inspectiekosten zullen naarmate er minder toestellen en minder speelplekken zijn 
ingericht de komende beheerperiode geleidelijk afnemen. Het opstellen van plannen varieert 
weinig, wel moeten regelmatig updates gemaakt worden van het beleidsplan en daarnaast 

om de 5 jaar van het beheerplan.  
 

Kosten overig 2020 2021 2022 2023 2024 

Inspectie 0,175% van 
inventariswaarde € 4.443 € 4.380 € 4.317 € 4.254 € 4.191 

advieswerkzaamheden € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 

totaal € 7.443 € 7.380 € 7.317 € 7.254 € 7.191 

 

2025 2026 2027 2028 2029 

€ 4.128 € 4.065 € 4.002 € 3.940 € 3.877 

€ 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 

€ 7.128 € 7.065 € 7.002 € 6.940 € 6.877 

Tabel 15Overige kosten 2020-2029 

11.5 Kosten uitvoeren beleid 

Eind 2015 is gestart met de uitvoering van het beleidsplan Speelruimteplan 2013 – 2022 
(variant III: ‘Minder, maar beter’) waarin per plek is aangegeven of de plek verbeterd, 
specifieker op een bepaalde doelgroep of omgevormd diende te worden naar informele 

speelruimte zonder speeltoestellen. In de recente actualisatie en evaluatie zijn op basis van 
gewijzigde kinderaantallen op enkele plekken iets andere keuzes gemaakt. Uit de 
actualisatie komt naar voren dat op 11 plekken nog aanvullingen in de inventaris komen om 

de speelruimte aantrekkelijker te maken. Tevens wordt duidelijk dat 104 speeltoestellen 
vervangen worden door informele speelruimte. Uit ervaring van de afgelopen jaren is 
gebleken dat de kosten om een plek informeel te maken hoger zijn naarmate er meer 
inventaris aanwezig is. Er moet een grotere ruimte een alternatieve groene of grijze 
inrichting krijgen. Ook zitten er veel ontwerpwerkzaamheden aan de omvorming van 
formele naar informele speelruimte.  
 

uitvoeren beleid aantal 
raming per 

toestel raming totaal 

nieuwe toestellen 16 € 3.496 € 55.936 

nieuwe toestellen duur 10 € 7.692 € 76.920 

nieuwe speelprikkels e.d. 122 € 500 € 61.000 

formele toestellen vervangen door informele 
speelruimte 104 € 1.000 € 104.000 

bijkomende (her)inrichtingskosten bij plaatsen 
nieuwe toestellen   € 58.500 

totaal   € 356.356 

 
Zodra het grootste deel van de toestellen op een plek vervangen moet worden - omdat zij 
het einde van hun levensduur bereikt hebben - wordt overgegaan tot verbetering van de 
gehele plek of het vervangen door informele speelruimte. Het uitvoeren van het beleid zal 
dus gefaseerd verlopen de komende jaren. Voor de werkplanning zie Bijlage 6.  
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Kosten uitvoeren beleid 2020 2021 2022 2023 2024 

verbetering plekken, nieuwe toestellen en 
speelprikkels € 52.560 € 40.980 € 6.000 € 22.184 € 4.500 

omvorming plekken, formele toestellen 
vervangen door informele speelruimte € 7.000 € 5.000 € 12.000 € 11.000 € 1.000 

totaal € 59.560 € 45.980 € 18.000 € 33.184 € 5.500 

 
2025 2026 2027 2028 2029 

€ 1.500 € 0 € 4.996 € 0 € 5.496 

€ 3.000 € 4.000 € 2.000 € 3.000 € 2.000 

€ 4.500 € 4.000 € 6.996 € 3.000 € 7.496 

Tabel 16 Kosten uitvoeren beleid 2020-2029 
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12 BUDGETTEN 

12.1 Inleiding 

Beheer van speelvoorzieningen wordt door middel van de exploitatie en het 
meerjareninvesteringsprogramma gefinancierd. Klein en groot onderhoud, overige kosten 
en afschrijving van de investeringen plus rente zijn opgenomen in de exploitatie. 

Vervangingen en het uitvoeren van het beleid zijn opgenomen in het 
meerjareninvesteringsprogramma.  

12.2 Exploitatie 

12.2.1 Beschikbaar budget5 

Uitgangspunt is geweest dat de begroting vanaf 2023 doorloopt tot 2029. Er wordt wel 
jaarlijks geïndexeerd waardoor de bedragen nog iets oplopen.  
 

Beschikbaar budget 2020 2021 2022 2023 2024 

4168 Advieskosten € 4.427 € 4.427 € 4.427 € 4.427 € 4.427 

4340 Dagelijks onderhoud € 45.339 € 45.339 € 45.339 € 45.339 € 45.339 

Kapitaallasten OUD € 91.496 € 90.876 € 90.257 € 89.638 € 89.019 

Kapitaallasten NIEUW € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

totaal € 141.262 € 140.642 € 140.023 € 139.404 € 138.785 

 

2025 2026 2027 2028 2029 

€ 4.427 € 4.427 € 4.427 € 4.427 € 4.427 

€ 45.339 € 45.339 € 45.339 € 45.339 € 45.339 

€ 88.400 € 87.781 € 87.162 € 86.543 € 85.924 

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

€ 138.166 € 137.547 € 136.928 € 136.309 € 135.690 

Tabel 17 Beschikbaar budget beheerperiode 2020-2029 

Per jaar is er gemiddeld voor de jaren 2020 tot en met 2029 circa € 138.000 aan budget 
voor speelvoorzieningen beschikbaar .  

12.2.2 Benodigd budget 

Zoals in paragraaf 11.3 en 11.5 te zien is, zijn voor de jaren 2020 tot en met 2029 
investeringen nodig. Bij de vervangingen en uitvoering van het beleid is puur het bedrag 

geraamd voor toestellen en ondergronden en niet voor overige bijkomende werkzaamheden 
aan verhardingen, groen e.d. In de praktijk blijkt dat bij het vervangen van speeltoestellen 
er ook maatregelen nodig zijn ten behoeve van verhardingen en groen. Deze zijn niet 

begroot maar worden wel betaald van de budgetten. In deze beheerperiode moet de 
samenwerking met andere velden gezocht worden om deze kosten te dekken6. De overige 
kosten uit hoofdstuk 11 zijn wel verwerkt in onderstaand overzicht. 
  

Bij een economische afschrijving van 15 jaar moeten ook de afschrijvingen van 
investeringen stijgen naar gelang de gedane investeringen per jaar, en evenzo de rente 
(uitgangspunt 0,75%). Hiervan is in onderstaande tabel een inschatting gemaakt: bij een 
voorgestelde investering in het betreffende jaar wordt in hetzelfde jaar gestart met de 
afschrijving (investering / 15 jaar). 
 

  

                                                
5 MJB programma’s Leiderdorp, 2B Wonen en recreëren in het dorp, speelplaatsen, de begroting voor 
de jaren 2023 tot en met 2030 zijn gelijk verondersteld aan de begroting uit 2022. 
6 Gebleken uit de praktijk dat circa 40% opslag benodigd is voor deze omgevingsinrichting.  
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Benodigd budget 2020 2021 2022 2023 2024 

4168 Advieskosten € 7.443 € 7.380 € 7.317 € 7.254 € 7.191 

4340 Dagelijks onderhoud € 7.122 € 6.950 € 6.778 € 6.605 € 6.433 

4340 Dagelijks onderhoud - GROOT € 40.359 € 39.383 € 38.406 € 37.430 € 36.454 

Kapitaallasten OUD € 91.496 € 90.876 € 90.257 € 89.638 € 89.019 

Kapitaallasten NIEUW € 0 € 10.917 € 33.063 € 37.816 € 47.093 

totaal € 146.420 € 155.505 € 175.821 € 178.743 € 186.190 

 

2025 2026 2027 2028 2029 

€ 7.128 € 7.065 € 7.002 € 6.940 € 6.877 

€ 6.261 € 6.089 € 5.916 € 5.744 € 5.572 

€ 35.478 € 34.502 € 33.525 € 32.549 € 31.573 

€ 88.400 € 87.781 € 87.162 € 86.543 € 85.924 

€ 51.850 € 52.766 € 56.574 € 61.591 € 65.344 

€ 189.117 € 188.202 € 190.180 € 193.367 € 195.289 

Tabel 18 Benodigd budget beheerperiode 2020-2029 

Per jaar is gemiddeld voor de jaren 2020 tot en met 2030 voor alle posten circa €180.000  
nodig (gemiddelde van bovengenoemde totalen).  

12.2.3 Verschil beschikbaar en benodigd budget 

 
Verschil beschikbaar -/- benodigd 
budget 2020 2021 2022 2023 2024 

4168 Advieskosten -€ 3.016 -€ 2.953 -€ 2.890 -€ 2.827 -€ 2.764 

4340 Dagelijks onderhoud € 38.217 € 38.389 € 38.561 € 38.734 € 38.906 

4340 Dagelijks onderhoud - GROOT -€ 40.359 -€ 39.383 -€ 38.406 -€ 37.430 -€ 36.454 

Kapitaallasten OUD € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Kapitaallasten NIEUW € 0 -€ 10.917 -€ 33.063 -€ 37.816 -€ 47.093 

totaal -€ 5.158 -€ 14.863 -€ 35.798 -€ 39.339 -€ 47.405 

 

2025 2026 2027 2028 2029 

-€ 2.701 -€ 2.638 -€ 2.575 -€ 2.513 -€ 2.450 

€ 39.078 € 39.250 € 39.423 € 39.595 € 39.767 

-€ 35.478 -€ 34.502 -€ 33.525 -€ 32.549 -€ 31.573 

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

-€ 51.850 -€ 52.766 -€ 56.574 -€ 61.591 -€ 65.344 

-€ 50.951 -€ 50.655 -€ 53.252 -€ 57.058 -€ 59.599 

Tabel 19 Verschil beschikbaar en benodigd budget beheerperiode 2020-2029 

Het verschil tussen beschikbaar en benodigd is gemiddeld circa -€41.000 per jaar.  

12.3 Voorziening speelvoorzieningen 

Niet van toepassing voor domein spelen.  

12.4 Meerjareninvesteringsprogramma spelen 

 
Beschikbaar budget MIP 
2020-2030 2020 2021 2022 2023 2024 

            

Beschikbaar budget 0 0 0 0 0 

 

2025 2026 2027 2028 2029 

          

0 0 0 0 0 

Tabel 20 Beschikbaar budget MIP 2020-2029 
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De kosten voor vervangingen en de kosten voor uitvoeren van beleid moeten terugkomen 
in het meerjareninvesteringsprogramma. Hiervan moeten de daadwerkelijke gemaakte 
kosten voor speeltoestellen en (veiligheids)ondergronden worden afgeschreven. De kosten 
voor omvorming die deel uitmaken van kosten uitvoering beleid, zie paragraaf 11.5, zijn 
eenmalig en worden niet afgeschreven. 

 
Benodigd budget MIP 2020-
2030 2020 2021 2022 2023 2024 

Vervangingen € 87.637 € 253.611 € 49.091 € 95.366 € 62.978 

Uitvoeren beleid € 59.560 € 45.980 € 18.000 € 33.184 € 5.500 

Totaal benodigd € 147.197 € 299.591 € 67.091 € 128.550 € 68.478 

 

2025 2026 2027 2028 2029 

€ 12.637 € 52.246 € 65.944 € 53.386 € 52.851 

€ 4.500 € 4.000 € 6.996 € 3.000 € 7.496 

€ 17.137 € 56.246 € 72.940 € 56.386 € 60.347 

Tabel 21 Benodigd budget MIP 2020-2029 

 
Verschil beschikbaar minus 
benodigd budget MIP 2020-2030 2020 2021 2022 2023 2024 

Beschikbaar budget 0 0 0 0 0 

Totaal benodigd € 147.197 € 299.591 € 67.091 € 128.550 € 68.478 

Verschil beschikbaar -/- benodigd -€ 147.197 -€ 299.591 -€ 67.091 -€ 128.550 -€ 68.478 

 

2025 2026 2027 2028 2029 

0 0 0 0 0 

€ 17.137 € 56.246 € 72.940 € 56.386 € 60.347 

-€ 17.137 -€ 56.246 -€ 72.940 -€ 56.386 -€ 60.347 

Tabel 22 Beschikbaar minus benodigd budget MIP 2020-2029 
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13 PLANNING WERKZAAMHEDEN JAREN 2020-2029 

Onderhoud aan de toestellen en ondergronden gebeurt reactief op basis van de laatste 
inspectieresultaten. Vervanging en omvorming naar informele speelruimte zonder 

speeltoestellen gebeurt naarmate het grootste deel van de toestellen en ondergronden op 
een plek aan het einde van hun praktische levensduur zijn. Zoals aangegeven is dit voor dit 
beheerplan gedaan aan de hand van de laatste inspectie. Dit kan afwijken van de 
economische levensduur. Per jaar wordt bekeken of het einde van de levensduur van een 
plek bereikt is. In Bijlage 6 is op kaart en in tabelvorm specifiek per plek detailinformatie te 
vinden. In onderstaande tabel staat een samenvatting van het aantal plekken naar het jaar 

waarin de meeste werkzaamheden op een plek plaatsvinden. 

 

jaar werkzaamheden aantal plekken 

voor 2019 7 

2019 21 

2020 4 

2021 8 

2022 7 

2023 8 

2024 5 

2025 3 

2026 3 

2027 5 

2028 1 

2029 2 

2030 4 

geen aanpassing 8 
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14 MEERJAARCOMPLEX 

Naar verwachting zullen de cyclische beheerkosten ongeveer gelijk blijven, omdat het areaal 
niet grootschalig wijzigt. De uitvoering van dit beheerplan moet over 5 jaar met het nieuwe 

beheerplan worden geëvalueerd. 

14.1 Kapitaal dat domein spelen vertegenwoordigt 

De huidige inventariswaarde aan speelvoorzieningen bedraagt € 2.538.625. In het 
streefbeeld na afloop van de uitvoering van de maatregelen uit de actualisatie van het 
beleidsplan zal de inventariswaarde zijn gedaald naar circa € 2,2 miljoen. Hierin is voorzien 
dat dat circa € 550.000 aan speelvoorzieningen verwijderd gaat worden en dat circa € 

190.000 wordt geïnvesteerd.  

14.2 Doorkijk richting toekomst, cyclische beheerkosten 

Speelvoorzieningen kunnen door diverse oorzaken eerder afgeschreven zijn dan beoogd, 
vaak is het juist later. Dit komt door levensduurverlengend onderhoud (schilderen, 
vervangen van kleine en grote onderdelen en smeren van onderdelen). De oudere toestellen 
zijn zo in Leiderdorp zeer duurzaam onderhouden. De laatste jaren is gebleken dat er een 
grotere voorkeur bestaat voor houten toestellen. De oudere metalen en kunststof toestellen 

worden in de komende jaren langzamerhand vervangen door een groter aandeel houten 
toestellen. Ondanks goede garantieafspraken met leveranciers en goed onderhoud gaan 
deze toestellen uiteindelijk toch minder lang mee dan metalen en kunststof toestellen. De 
levensduur van speeltoestellen zal in de toekomst naar verwachting achteruitgaan.  
 

type speelvoorzieningen aantal afschrijving 

speeltoestel (st) 192 € 45.879 

sporttoestellen (st) 67 € 37.695 

speelprikkels (st) 170 € 5.773 

verhardingen (m2) 6327 € 9.695 

veiligheidsondergrond (m2) 7392 € 26.896 

totaal   € 125.938 

Tabel 23 Cyclus bedrag afschrijving toestellen en ondergronden per jaar 

Het cyclusbedrag voor vervangingen wijkt sterk af van de werkelijke kosten per jaar zoals 

weergegeven in 12.2.2. De afgelopen jaren zijn veel levensduurverlengende maatregelen 
genomen waardoor nu een grote bulk aan vervangingen aan de orde is. Daarna kan het 
benodigd bedrag onder het cyclusbedrag blijven.  
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Bijlage 1: Stroomschema WAS 

Dit schema kan gehanteerd worden om te bepalen of een voorziening al dan niet onder het 

Attractiebesluit valt.  

 

 
  

Is er sprake van een constructie of bewerking die door uiterlijke kenmerken of eigenschappen expliciet uitnodigt tot spelen en 
daardoor (onaanvaardbare) speelrisico’s zoals vallen, beknelling of snijden met zich mee kan brengen? Een autogeraamte 
zou kunnen uitnodigen tot bespelen, een prullenbak bijvoorbeeld niet. 

  

JA NEE: Niet onder het WAS 

Gaat het om een constructie/inrichting die door grootte of gewicht lastig of niet te verplaatsen is door een kind (+/- 5 kg)? 
Hiermee worden geen speelgoedartikelen bedoeld zoals hobbeldieren, loopwagens en speelgoedauto’s, maar wel “activity 
toys”.  

  

JA NEE: Niet onder het WAS 

Is de constructie/inrichting permanent bespeelbaar (meerdere keren bespeelbaar) en dus niet van eenmalige aard? 

  

JA NEE: Niet onder het WAS 

Wordt er bij het gebruik van de constructie/inrichting uitsluitend gebruik gemaakt van fysieke kracht van de mens en/of 
zwaartekracht? 

  

JA NEE: Niet onder het WAS 

Bevindt de constructie/inrichting zich op een terrein voor publiek gebruik? Ook verenigingen met een beperkt aantal leden 
vallen hier onder. 

  

JA NEE: Niet onder het WAS 

Is er sprake van een constructie/inrichting waarbij de nadruk ligt op ontspanning en vermaak, en niet (primair) op andere 
functionaliteiten? Voorbeelden: behendigheid, lichaamsoefening en –training al dan niet in combinatie met prestatie en/of 
competitie- of kunst. 

  

JA: De constructie/inrichting is 

hoogstwaarschijnlijk bij fabricage/ontwerp 
bedoeld als speeltoestel. De 
constructie/inrichting is hierdoor direct als 
speeltoestel aan te merken en valt daarmee 
onder het WAS. Wanneer een constructie 

als deze op een publiek terrein aanwezig is, 
is dit terrein als speelterrein te definiëren. 

NEE: Bevindt de constructie/inrichting zich op een speelterrein. Zijn er al 

andere speeltoestellen aanwezig? 

  

JA: De constructie/inrichting is 

hoogstwaarschijnlijk niet bij 
fabricage/ontwerp bedoeld als 
speeltoestel. Door de plaatsing 
van het toestel in de buurt van 
andere speeltoestellen op een 
publiek terrein en de uiterlijke 
kenmerken kan het toestel 
indirect als speeltoestel 
aangemerkt worden en valt 
daarmee onder het WAS. 

NEE: De constructie/inrichting is 

hoogstwaarschijnlijk niet bij 
fabricage/ontwerp bedoeld als 
speeltoestel. Wanneer de 
constructie/inrichting zich niet op een 
publiek speelterrein bevindt, valt deze, 
ongeacht de uiterlijke kenmerken, niet 
onder het WAS. 
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Bijlage 2: Voorbeeld risico analyse 

Dit schema geeft de globale stappen of werkwijze weer van een risicoanalyse die bij 

bijvoorbeeld een door kinderen gebouwde hut gevolgd kan worden. 
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Bijlage 3: Indicatie maatregelen inspectie en onderhoud 

 
Inspecties: 

• visuele inspectie (continu) 
• functionele inspectie (ieder kwartaal) 
• veiligheidsinspectie (jaarlijks) 
• risicoanalyse (incidenteel circa 5 x per jaar) 

Klein onderhoud: 
Toestellen 

• bouten en moeren vastdraaien 
• uitstekende delen verwijderen 
• schuren/glad maken 
• bijverven/coaten 
• lossen onderdelen verwijderen/vastzetten 

• kleine (eenvoudige) onderdelen vervangen (mogen zelfgemaakt zijn mits zelfde 
eigenschappen origineel) 

• oplossen kleine schade (ikv vandalsime/veiligheid) 
• schoonmaken 

Speelprikkels 

• rechtzetten/vastzetten 
• schoonmaken 
• repareren 

Ondergronden 

• vegen en bladblazen (vuilruimen en gevaarlijke situaties oplossen e.d.)  
• aanvullen kleine hoeveelheden ondergrond (losse materialen) 
• klein deel herstraten/herstellen/lijmen 

Groot Onderhoud: 

Toestellen 
• specialistisch of groot reparatiewerk 
• funderings- en stabiliteitsproblemen oplossen 
• vervangen grote onderdelen toestel (staander, dak, plateau, glijgoot e.d.) 
• oplossen grote schade (ikv vandalisme/veiligheid), bij wijziging constructie AKI 

benaderen voor eventuele herkeuring 
• verwijderen/vervangen toestel 

Ondergronden 
• bezanden ondergronden en opborstelen (speciale machine vaak door derden 

uitgevoerd) 
• vervangen delen ondergronden (rubber tegels, kunstgras e.d.) 
• reparaties gietrubber/kunstgras beschadigingen (let op garantie) 
• schoonmaken reinigen kunststof ondergronden (jaarlijks klein deel) 

• vervangen zandondergronden/zandbakzand 1x per 5 jaar 
• zaaien doelmonden en doorzaaien speelplekken grasondergrond 

Omgevingsonderhoud (geen speelonderhoud maar wel nodig): 

• zwerfvuil ruimen 
• maaien + obstakels maaien 

• snoeien beplanting (indien aanwezig) 
• onkruidbeheersing 
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Bijlage 4: Doorkijk vervanging t/m 2050 
  



Gemeente Leiderdorp  45 van 67 

Beheerplan spelen 2020-2029  25 februari 2019 

Bijlage 5: Normentabel 

Inventariswaarde huidig beeld 

  

normen normen totaal huidige situatie

eenheid leeftijds- levensduur aanschaf- aantal omvang aanschaf-  afschrijving beheer

speeltoestel (st) categorie incl.10% plkst materiaal toestellen waarde materiaal per jaar tijd (uren)

wipveer stuk 0 t/m 5 jaar 20                 883€            12€             47                                  41.515€          564€             2.076€          

meerpersoons wipveer stuk 0 t/m 5 jaar 20                 1.573€         16€             13                                  20.449€          209€             1.022€          

wip stuk 0 t/m 11 jaar 20                 2.750€         18€             8                                    22.000€          140€             1.100€          

enkel duikelrek stuk 6 t/m 11 jaar 20                 462€            4€               2                                    924€               8€                 46€               

meerdelig duikelrek stuk 6 t/m 11 jaar 20                 825€            9€               19                                  15.675€          162€             784€             

schommel stuk 0 t/m 11 jaar 15                 3.300€         50€             24                                  79.200€          1.200€          5.280€          

nestschommel stuk 0 t/m 11 jaar 12                 3.630€         50€             4                                    14.520€          200€             1.210€          

evenwichtstoestel/balk stuk 0 t/m 11 jaar 20                 715€            1€               27                                  19.305€          21€               965€             

bokspringpaal stuk 0 t/m 11 jaar 15                 743€            2€               1                                    743€               2€                 50€               

glijbaan laag stuk 0 t/m 5 jaar 20                 3.465€         25€             10                                  34.650€          250€             1.733€          

glijbaan hoog stuk 0 t/m 11 jaar 20                 4.114€         9€               5                                    20.570€          47€               1.029€          

taludglijbaan stuk 0 t/m 11 jaar 20                 4.659€         11€             2                                    9.317€            22€               466€             

zandbak stuk 0 t/m 5 jaar 20                 2.338€         50€             3                                    7.013€            150€             351€             

waterpomp stuk 0 t/m 11 jaar 10                 5.500€         30€                                               -€                -€              -€              

waterspeelplek stuk 0 t/m 11 jaar 15                 11.000€       60€             1                                    11.000€          60€               733€             

zandspeeltoestel stuk 0 t/m 5 jaar 15                 3.267€         12€                                               -€                -€              -€              

draaitoestel klein stuk 0 t/m 11 jaar 20                 1.870€         25€             9                                    16.830€          225€             842€             

draaitoestel groot stuk 0 t/m 11 jaar 20                 4.114€         35€             3                                    12.342€          105€             617€             

klimtoestel/klimelement stuk 0 t/m 11 jaar 20                 8.250€         20€             16                                  132.000€        320€             6.600€          

ruimtenet stuk 0 t/m 11 jaar 10                 10.450€       50€                                               -€                -€              -€              

speelhuisje laag stuk 0 t/m 5 jaar 20                 2.723€         15€             3                                    8.168€            45€               408€             

speeltafel stuk 0 t/m 11 jaar 20                 825€            11€             1                                    825€               11€               41€               

combinatie klein jong stuk 0 t/m 5 jaar 20                 8.250€         30€             23                                  189.750€        690€             9.488€          

combinatie klein oud stuk 6 t/m 11 jaar 17                 8.525€         30€                                               -€                -€              -€              

combinatie klein stuk 0 t/m 11 jaar 17                 8.800€         30€             2                                    17.600€          60€               1.035€          

combinatie middel jong stuk 0 t/m 5 jaar 17                 9.350€         30€             10                                  93.500€          300€             5.500€          

combinatie middel oud stuk 6 t/m 11 jaar 15                 13.750€       30€                                               -€                -€              -€              

combinatie middel stuk 0 t/m 11 jaar 15                 14.300€       30€             7                                    100.100€        210€             6.673€          

combinatie groot jong stuk 0 t/m 5 jaar 15                 13.750€       30€             6                                    82.500€          180€             5.500€          

combinatie groot oud stuk 6 t/m 11 jaar 15                 16.500€       30€                                               -€                -€              -€              

combinatie groot stuk 0 t/m 11 jaar 15                 19.250€       40€             2                                    38.500€          80€               2.567€          

uitgebreide combinatietoestel stuk 0 t/m 11 jaar 16                 33.000€       80€                                               -€                -€              -€              

uitgebreide klimtorens stuk 6 t/m 11 jaar 16                 60.500€       110€                                             -€                -€              -€              

jongeren speelelement/overkapping stuk 12 t/m 18 jaar 16                 11.000€       40€             4                                    44.000€          160€             2.750€          

kabelbaan stuk 6 t/m 11 jaar 15                 9.350€         26€                                               -€                -€              -€              

nieuwe toestellen incl ondergrond stuk 0 t/m 11 jaar 15                 3.496€         20€                              

nieuwe toestellen duur incl ondergrond stuk 0 t/m 11 jaar 15                 7.692€         40€                              

sporttoestellen (st)

tafeltennistafel stuk 6 t/m 18 jaar 17                 2.420€         20€             9                                    21.780€          180€             1.281€          

voetbaldoel stuk 6 t/m 18 jaar 20                 1.513€         40€             37                                  55.963€          1.480€          2.798€          

basketbalpaal stuk 6 t/m 18 jaar 20                 2.090€         25€             16                                  33.440€          400€             1.672€          

voetbal-basketbaldoel stuk 6 t/m 18 jaar 10                 8.690€         33€                                               -€                -€              -€              

pannaveld stuk 6 t/m 18 jaar 20                 16.500€       80€             4                                    66.000€          320€             3.300€          

voetbalkooi stuk 6 t/m 18 jaar 12                 55.000€       150€           5                                    275.000€        750€             22.917€        

volleybalset/tennis/korf stuk 6 t/m 18 jaar 12                 1.238€         6€                                                 -€                -€              -€              

trampoline stuk 0 t/m 11 jaar 12                 2.750€         150€                                             -€                -€              -€              

fitness toestel stuk 6 t/m 18 jaar 12                 3.850€         125€           11                                  42.350€          1.375€          3.529€          

jeu de boulesbaan stuk n.v.t. 10                 5.005€         5€                                                 -€                -€              -€              

skateboard groot stuk 6 t/m 18 jaar 20                 55.000€       19€                                               -€                -€              -€              

skateboard middel stuk 6 t/m 18 jaar 20                 27.500€       11€                                               -€                -€              -€              

skateboard klein stuk 6 t/m 18 jaar 20                 13.750€       11€             3                                    41.250€          32€               2.063€          

speelprikkels (st)

speelprikkel divers stuk 0 t/m 11 jaar 20                 440€            -€                             8                   3.520€            -€              176€             

knikkertegel stuk 0 t/m 11 jaar 20                 63€              -€                             22                 1.392€            -€              70€               

hinkelbaan stuk 0 t/m 11 jaar 20                 443€            -€                             21                 9.309€            -€              465€             

poef/betonbuis stuk n.v.t. 20                 319€            -€                             8                   2.552€            -€              128€             

pleinplakkers stuk 0 t/m 11 jaar 12                 550€            25€                                               -€                -€              -€              

schaaktafel stuk 6 t/m 18 jaar 14                 1.030€         4€                                                 -€                -€              -€              

educatief / kunst stuk 0 t/m 11 jaar 12                 7.150€         -€                                              -€                -€              -€              

nieuwe speelprikkels stuk 0 t/m 11 jaar 12                 500€            -€            

meubilair ed

afvalbak stuk n.v.t. 10                 204€            3,00€                                            -€                -€              -€              

bank stuk n.v.t. 10                 506€            15,00€                                          -€                -€              -€              

picknickset stuk n.v.t. 20                 1.716€         10,00€                                          -€                -€              -€              

borden / fietsbeugels ed stuk n.v.t. 10                 825€            -€                                              -€                -€              -€              

afscheidingen (m1)

ballenvanger (# m1) stuk n.v.t. 10                 198€            8,00€                                            -€                -€              -€              

hekwerk stuk n.v.t. 10                 94€              2,50€                                            -€                -€              -€              

afscheiding m1 n.v.t. 10                 50€              1,00€                                            -€                -€              -€              

verhardingen (m2)

asfaltv loer m2 n.v.t. 38                 -€             -€                             3.515            -€                -€              n.v .t.

elementverharding (tegels/klinkers) m2 n.v.t. 38                 22€              -€                             658               14.487€          -€              381€             

(drain)beton / stelconplaten m2 n.v.t. 38                 99€              3,62€                           118               11.646€          426€             306€             

halfverharding (gralux) m2 n.v.t. 25                 72€              2,62€                                            -€                -€              -€              

kunstgrastrapvelden m2 n.v.t. 15                 96€              2,70€                           1.394            133.363€        3.763€          8.891€          

gras(trap)veld  (excl. drainage) m2 n.v.t. 38                 8€                1,50€                           705               5.820€            1.058€          153€             

veiligheidsondergrond (m2)

valdempend zand m2 n.v.t. 38                 30€              3,00€                           831               24.686€          2.494€          650€             

grind m2 n.v.t. 38                 30€              3,31€                           59                 1.782€            197€             47€               

houtsnipper: gekleurde vezel m2 n.v.t. 9                   65€              2,87€                                            -€                -€              -€              

houtsnipper: gekleurd verkleind/gezeefd m2 n.v.t. 9                   61€              3,00€                                            -€                -€              -€              

franse schors m2 n.v.t. 38                 50€              4,48€                           5.300            262.339€        23.717€        6.904€          

rubber grastegels m2 n.v.t. 20                 145€            1,10€                                            -€                -€              -€              

rubbertegels gelijmd m2 n.v.t. 20                 121€            1,10€                           3.003            363.345€        3.303€          18.167€        

rubbertegels op zand m2 n.v.t. 20                 79€              1,10€                                            -€                -€              -€              

rubber-betontegels 50 x 50 of 30 x 30 m2 n.v.t. 20                 121€            3,50€                                            -€                -€              -€              

in-situ / rubber gietv loer (playtop/ecoscape/tigermulch)m2 n.v.t. 20                 209€            3,90€                           625               130.608€        2.437€          6.530€          

kunstgras foam en zandbed m2 n.v.t. 15                 90€              2,35€                           56                 4.999€            131€             333€             

kunstgras polyethyleen m2 n.v.t. 15                 96€              2,35€                                            -€                -€              -€              

stelpost valdempendeondergronden 0% van aanschaf -€                    -€              n.v .t.

totalen

speeltoestel (st) stuk 252               1.032.995€     5.420€          58.865€        397               

sporttoestellen (st) stuk 85                 535.783€        4.537€          37.560€        206               

speelprikkels (st) stuk                  59                 16.773€          -€              839€             6                   

meubilair ed stuk                                   -€                -€              -€              -                

afscheidingen (m1) stuk                  -€                -€              -€              -                

verhardingen (m2) stuk 6.390            165.315€        5.247€          9.732€          64                 

veiligheidsondergrond (m2) stuk 9.874            787.760€        32.277€        32.631€        303               

totaal toestellen en ondergronden 337              2.538.625€    47.481€       139.626€     976              

 onderhoud 100% onderhoud op huidig niveau 100%
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Inventariswaarde streefbeeld 

 

  

normen normen

eenheid leeftijds- levensduur aanschaf- aantal aanschaf-  afschrijving beheer

speeltoestel (st) categorie incl.10% plkst materiaal toestellen waarde materiaal per jaar tijd (uren)

wipveer stuk 0 t/m 5 jaar 20                 883€            12€             27                 23.849€             324€             1.192€             

meerpersoons wipveer stuk 0 t/m 5 jaar 20                 1.573€         16€             10                 15.730€             161€             787€                

wip stuk 0 t/m 11 jaar 20                 2.750€         18€             2                   5.500€               35€               275€                

enkel duikelrek stuk 6 t/m 11 jaar 20                 462€            4€               -                -€                       -€              -€                 

meerdelig duikelrek stuk 6 t/m 11 jaar 20                 825€            9€               8                   6.600€               68€               330€                

schommel stuk 0 t/m 11 jaar 15                 3.300€         50€             16                 52.800€             800€             3.520€             

nestschommel stuk 0 t/m 11 jaar 12                 3.630€         50€             4                   14.520€             200€             1.210€             

evenwichtstoestel/balk stuk 0 t/m 11 jaar 20                 715€            1€               26                 18.590€             20€               930€                

bokspringpaal stuk 0 t/m 11 jaar 15                 743€            2€               1                   743€                  2€                 50€                  

glijbaan laag stuk 0 t/m 5 jaar 20                 3.465€         25€             4                   13.860€             100€             693€                

glijbaan hoog stuk 0 t/m 11 jaar 20                 4.114€         9€               4                   16.456€             38€               823€                

taludglijbaan stuk 0 t/m 11 jaar 20                 4.659€         11€             2                   9.317€               22€               466€                

zandbak stuk 0 t/m 5 jaar 20                 2.338€         50€             1                   2.338€               50€               117€                

waterpomp stuk 0 t/m 11 jaar 10                 5.500€         30€             -                -€                       -€              -€                 

waterspeelplek stuk 0 t/m 11 jaar 15                 11.000€       60€             1                   11.000€             60€               733€                

zandspeeltoestel stuk 0 t/m 5 jaar 15                 3.267€         12€             -                -€                       -€              -€                 

draaitoestel klein stuk 0 t/m 11 jaar 20                 1.870€         25€             5                   9.350€               125€             468€                

draaitoestel groot stuk 0 t/m 11 jaar 20                 4.114€         35€             3                   12.342€             105€             617€                

klimtoestel/klimelement stuk 0 t/m 11 jaar 20                 8.250€         20€             11                 90.750€             220€             4.538€             

ruimtenet stuk 0 t/m 11 jaar 10                 10.450€       50€             -                -€                       -€              -€                 

speelhuisje laag stuk 0 t/m 5 jaar 20                 2.723€         15€             1                   2.723€               15€               136€                

speeltafel stuk 0 t/m 11 jaar 20                 825€            11€             1                   825€                  11€               41€                  

combinatie klein jong stuk 0 t/m 5 jaar 20                 8.250€         30€             14                 115.500€           420€             5.775€             

combinatie klein oud stuk 6 t/m 11 jaar 17                 8.525€         30€             -                -€                       -€              -€                 

combinatie klein stuk 0 t/m 11 jaar 17                 8.800€         30€             2                   17.600€             60€               1.035€             

combinatie middel jong stuk 0 t/m 5 jaar 17                 9.350€         30€             8                   74.800€             240€             4.400€             

combinatie middel oud stuk 6 t/m 11 jaar 15                 13.750€       30€             -                -€                       -€              -€                 

combinatie middel stuk 0 t/m 11 jaar 15                 14.300€       30€             6                   85.800€             180€             5.720€             

combinatie groot jong stuk 0 t/m 5 jaar 15                 13.750€       30€             4                   55.000€             120€             3.667€             

combinatie groot oud stuk 6 t/m 11 jaar 15                 16.500€       30€             -                -€                       -€              -€                 

combinatie groot stuk 0 t/m 11 jaar 15                 19.250€       40€             2                   38.500€             80€               2.567€             

uitgebreide combinatietoestel stuk 0 t/m 11 jaar 16                 33.000€       80€             -                -€                       -€              -€                 

uitgebreide klimtorens stuk 6 t/m 11 jaar 16                 60.500€       110€           -                -€                       -€              -€                 

jongeren speelelement/overkapping stuk 12 t/m 18 jaar 16                 11.000€       40€             3                   33.000€             120€             2.063€             

kabelbaan stuk 6 t/m 11 jaar 15                 9.350€         26€             -                -€                       -€              -€                 

nieuwe toestellen incl ondergrond stuk 0 t/m 11 jaar 15                 3.496€         20€             16                 55.936€             320€             3.729€             

nieuwe toestellen duur incl ondergrond stuk 0 t/m 11 jaar 15                 7.692€         40€             10                 76.920€             400€             5.128€             

sporttoestellen (st)

tafeltennistafel stuk 6 t/m 18 jaar 17                 2.420€         20€             5                   12.100€             100€             712€                

voetbaldoel stuk 6 t/m 18 jaar 20                 1.513€         40€             34                 51.425€             1.360€          2.571€             

basketbalpaal stuk 6 t/m 18 jaar 20                 2.090€         25€             14                 29.260€             350€             1.463€             

voetbal-basketbaldoel stuk 6 t/m 18 jaar 10                 8.690€         33€             -                -€                       -€              -€                 

pannaveld stuk 6 t/m 18 jaar 20                 16.500€       80€             4                   66.000€             320€             3.300€             

voetbalkooi stuk 6 t/m 18 jaar 12                 55.000€       150€           5                   275.000€           750€             22.917€           

volleybalset/tennis/korf stuk 6 t/m 18 jaar 12                 1.238€         6€               -                -€                       -€              -€                 

trampoline stuk 0 t/m 11 jaar 12                 2.750€         150€           -                -€                       -€              -€                 

fitness toestel stuk 6 t/m 18 jaar 12                 3.850€         125€           5                   19.250€             625€             1.604€             

jeu de boulesbaan stuk n.v.t. 10                 5.005€         5€               -                -€                       -€              -€                 

skateboard groot stuk 6 t/m 18 jaar 20                 55.000€       19€             -                -€                       -€              -€                 

skateboard middel stuk 6 t/m 18 jaar 20                 27.500€       11€             -                -€                       -€              -€                 

skateboard klein stuk 6 t/m 18 jaar 20                 13.750€       11€             -                -€                       -€              -€                 

speelprikkels (st)

speelprikkel divers stuk 0 t/m 11 jaar 20                 440€            -€            8                   3.520€               -€              176€                

knikkertegel stuk 0 t/m 11 jaar 20                 63€              -€            17                 1.075€               -€              54€                  

hinkelbaan stuk 0 t/m 11 jaar 20                 443€            -€            15                 6.650€               -€              332€                

poef/betonbuis stuk n.v.t. 20                 319€            -€            8                   2.552€               -€              128€                

pleinplakkers stuk 0 t/m 11 jaar 12                 550€            25€             -                -€                       -€              -€                 

schaaktafel stuk 6 t/m 18 jaar 14                 1.030€         4€               -                -€                       -€              -€                 

educatief / kunst stuk 0 t/m 11 jaar 12                 7.150€         -€            -                -€                       -€              -€                 

nieuwe speelprikkels stuk 0 t/m 11 jaar 12                 500€            -€            122               61.000€             -€              5.083€             

meubilair ed

afvalbak stuk n.v.t. 10                 204€            3,00€          -                -€                       -€              -€                 

bank stuk n.v.t. 10                 506€            15,00€        -                -€                       -€              -€                 

picknickset stuk n.v.t. 20                 1.716€         10,00€        -                -€                       -€              -€                 

borden / fietsbeugels ed stuk n.v.t. 10                 825€            -€            -                -€                       -€              -€                 

afscheidingen (m1)

ballenvanger (# m1) stuk n.v.t. 10                 198€            8,00€          -                -€                       -€              -€                 

hekwerk stuk n.v.t. 10                 94€              2,50€          -                -€                       -€              -€                 

afscheiding m1 n.v.t. 10                 50€              1,00€          -                -€                       -€              -€                 

verhardingen (m2)

asfaltv loer m2 n.v.t. 38                 -€             -€            3.515            -€                       -€              n.v .t.

elementverharding (tegels/klinkers) m2 n.v.t. 38                 22€              -€            595               13.087€             -€              344€                

(drain)beton / stelconplaten m2 n.v.t. 38                 99€              3,62€          118               11.646€             426€             306€                

halfverharding (gralux) m2 n.v.t. 25                 72€              2,62€          -                -€                       -€              -€                 

kunstgrastrapvelden m2 n.v.t. 15                 96€              2,70€          1.394            133.363€           3.763€          8.891€             

gras(trap)veld  (excl. drainage) m2 n.v.t. 38                 8€                1,50€          705               5.820€               1.058€          153€                

veiligheidsondergrond (m2)

valdempend zand m2 n.v.t. 38                 30€              3,00€          831               24.686€             2.494€          650€                

grind m2 n.v.t. 38                 30€              3,31€          59                 1.782€               197€             47€                  

houtsnipper: gekleurde vezel m2 n.v.t. 9                   65€              2,87€          -                -€                       -€              -€                 

houtsnipper: gekleurd verkleind/gezeefd m2 n.v.t. 9                   61€              3,00€          -                -€                       -€              -€                 

franse schors m2 n.v.t. 38                 50€              4,48€          3.345            165.574€           14.969€        4.357€             

rubber grastegels m2 n.v.t. 20                 145€            1,10€          -                -€                       -€              -€                 

rubbertegels gelijmd m2 n.v.t. 20                 121€            1,10€          2.476            299.571€           2.723€          14.979€           

rubbertegels op zand m2 n.v.t. 20                 79€              1,10€          -                -€                       -€              -€                 

rubber-betontegels 50 x 50 of 30 x 30 m2 n.v.t. 20                 121€            3,50€          -                -€                       -€              -€                 

in-situ / rubber gietv loer (playtop/ecoscape/tigermulch)m2 n.v.t. 20                 209€            3,90€          625               130.608€           2.437€          6.530€             

kunstgras foam en zandbed m2 n.v.t. 15                 90€              2,35€          56                 4.999€               131€             333€                

kunstgras polyethyleen m2 n.v.t. 15                 96€              2,35€          -                -€                       -€              -€                 

stelpost valdempendeondergronden 0% van aanschaf -                -€                       -€              n.v .t.

totalen

speeltoestel (st) stuk 192               783.428€           3.895€          45.879€           301               

sporttoestellen (st) stuk 67                 529.955€           3.905€          37.695€           204               

speelprikkels (st) stuk 170               74.797€             -€              5.773€             29                 

meubilair ed stuk                  -€                   -€              -€                 -                

afscheidingen (m1) stuk                  -€                   -€              -€                 -                

verhardingen (m2) stuk 6.327            163.916€           5.247€          9.695€             63                 

veiligheidsondergrond (m2) stuk 7.392            627.220€           22.950€        26.896€           241               

totaal toestellen en ondergronden 259              2.179.315€       35.996€       125.938€         838              

 onderhoud 100% onderhoud op huidig niveau 100%

streefbeeld inclusief nieuw tst
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Bijlage 7: Verantwoording investeringen 2015 – 2018 

 
Investeringen ontvangen en nog te ontvangen 

Totaal is er tot nu toe ontvangen voor het domein spelen in de jaren 2015 -2018 €1.067.551, 
in 2019 wordt nog een investeringskrediet ontvangen van €150.000, totaal €1.217.551. In 
onderstaande tabel is dit uitgesplitst naar jaartal. 
 

jaar     bedrag 

2015 beschikbaar gesteld   € 305.600 

2016 beschikbaar gesteld   € 305.975 

2017 beschikbaar gesteld   € 305.976 

2018 beschikbaar gesteld   € 150.000 

2019 krediet begroting 2019   € 150.000 

totaal     € 1.217.551 

 
Openstaand en nog te ontvangen 
Van de investeringskredieten ontvangen in de jaren 2015 – 2018 is per 10-2018 €353.133 
nog niet besteed. Daarbovenop moet in 2019 nog €150.000 ontvangen worden. Totaal is er 
uit deze investeringskredieten tot 2020 nog €503.133 te besteden zoals ook in onderstaande 
tabel is weergegeven.  

 

Jaar bedrag 

2015-2018 vrije ruimte   € 353.133 

2019 krediet begroting 2019   € 150.000 

totaal     € 503.133 

 
Gebruikte investeringen 
Ontvangen investeringskredieten minus de openstaande kredieten levert het gebruikte 
krediet op zoals in onderstaande tabel staat weergegeven.  

 

gebruikt krediet per 11-2018    

totaal     € 714.418 

 
Verdeling naar investeringsnummer 
Voor het overzicht zijn de ontvangen investeringskredieten ook naar investeringsnummer 
uitgesplitst en is bekeken welk deel van de kredieten zijn afgesloten zonder gebruikt te zijn. 
Dit gaat om € 7.767. Geboekt of als verplichting ingeboekt is totaal €706.651. In 
onderstaande tabel een overzicht.  

investeringsnr. 

openstaand / 

afgesloten 

totaal 

ontvangen  

geboekt / 

verplichting 

afgesloten / 

niet geboekt 

7210886 openstaand € 761.951 € 412.176   

7230575 openstaand € 40.850 € 37.491   

7230573 afgesloten € 101.650 € 108.006 -€ 6.356 

7230574 afgesloten € 38.050 € 51.515 -€ 13.465 

7230576 afgesloten € 45.050 € 48.704 -€ 3.654 

7230577 afgesloten € 80.000 € 48.758 € 31.242 

    € 1.067.551 € 706.651 € 7.767 
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Verdeling naar type plek 
De gebruikte investeringen zijn voor een deel gebruikt om formele speelplekken te 
verbeteren (toestellen vervangen, ondergronden vervangen, omgevingsinrichting 
verbeteren) en voor een deel om formele speelplekken om te vormen naar informele 
speelplekken met behoud van de speelwaarde van deze plekken. In onderstaande tabel een 

uitsplitsing van de boekingen naar type plek.  
 

type plek 
formeel / 
informeel 

aantal 
plekken 

geboekt / 
verplichting 

steunplek spelen formeel 10 € 184.513 

steunplek sport formeel 2 € 73.714 

centrale plek formeel 7 € 157.478 

bovenwijkse plek 

spelen formeel 2 € 84.644 

bovenwijkse plek sport formeel 1 € 90.588 

ontmoetingspunt informeel 7 € 58.170 

struinruimte informeel 3 € 57.544 

totaal     € 706.651 
NB: € 7.250 van totaal is gebruikt om beleid te maken 

 
Nog uit te voeren projecten 2018 - 2019 
Het resterende investeringskrediet is nodig om enerzijds beleid uit te voeren (formele 
speelplekken te verbeteren en diverse formele speelplekken om te vormen naar informele 
speelplekken), anderzijds is het resterende investeringskrediet nodig om toestellen en 
ondergronden te vervangen. In onderstaande tabel staan uitgesplitst naar speelplek de 

benodigde investeringen voor het beleid. Voor puur het beleid (verbeteren en omvormen) 
is circa € 81.500 nodig, voor ontwerpwerkzaamheden is 10% opslag en voor 
omgevingsinrichting (drainage, ophoging, groenverbetering en omliggende bestrating) is 
40% opslag nodig. Totaal is er circa € 123.000 nodig voor het beleid in de jaren 2018 en 
2019. 

2018 beleid uitvoeren type plek 
formeel / 
informeel benodigd 

Anna van Burenstraat steunplek spelen formeel € 1.000 

Pinksterbloem ontmoetingspunt informeel € 3.500 

Cees Nooteboompad struinruimte informeel € 6.500 

Spiegheldreef     € 3.000 

2019 beleid uitvoeren    

Ericalaan steunplek spelen formeel € 10.000 

Resedastraat steunplek spelen formeel € 8.496 

Bijdorp struinruimte informeel € 4.500 

Nijenrode steunplek spelen formeel € 1.000 

Heemraadlaan steunplek spelen formeel € 2.000 

Sternstraat ontmoetingspunt informeel € 4.500 

Elisabeth van Engelandlaan ontmoetingspunt informeel € 3.500 

M. van Oostenrijklaan steunplek spelen formeel € 1.500 

Jacoba van Beierenlaan ontmoetingspunt informeel € 1.000 

Ada van Schotlandplaats steunplek spelen formeel € 1.000 

Bernhard Haitinkstraat achter nr. 1 ontmoetingspunt informeel € 2.500 

Johan Wagenaarstraat struinruimte informeel € 3.500 

Bernard Zweersstraat struinruimte informeel € 3.500 

Luykendreef achter nr. 12 struinruimte informeel € 4.500 

Vossiuslaan achter huisnr. 38 ontmoetingspunt informeel € 2.500 

Huygensdreef steunplek spelen formeel € 1.000 

Huygensdreef struinruimte informeel € 4.500 

Camphuysendreef struinruimte informeel € 4.500 

Andoornzoom struinruimte informeel € 3.500 

beleid 2018  - 2019     € 81.496 

ontwerpwerkzaamheden beleid 2018 – 2019     € 8.500 

omgevingsinrichting beleid 2018 - 2019     € 33.000 

totaal beleid 2018 -2019     € 122.996 
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In onderstaande tabel staan uitgesplitst naar speelplek de benodigde investeringen voor 
vervangingen in 2018 en 2019. Voor puur de vervangingen (toestellen en 
veiligheidsondergronden) is circa € 233.500 nodig, voor ontwerpwerkzaamheden is 10% 
opslag en voor omgevingsinrichting (drainage, ophoging, groenverbetering en omliggende 

bestrating) is 40% opslag nodig. Totaal is er circa € 351.000 nodig voor de vervangingen in 
de jaren 2018 en 2019. 
 
2018 vervanging uitvoeren       

Plekken 
aantal tst 

vervangen 
aantal tst 

omvormen 
benodigd toestellen 

en ondergronden 

Camphuysendreef 0 2 € 9.295 

Cees Nooteboompad 0 3 € 17.763 

Dotterbloemkreek achter huisnr. 52 3 0 € 16.082 

Iepenschans 0 1 € 3.511 

Park de Houtkamp ( Kinderboerderij ) 1 0 € 12.393 

Patrimoniumpark 0 1 € 12.393 

Pinksterbloem 0 2 € 2.654 

Spiegheldreef 0 3 € 14.293 

van der Marckstraat 1 0 € 3.635 

2019 vervanging uitvoeren       

Plekken    

Ada van Schotlandplaats 1 1 € 12.393 

Andoornzoom 0 2 € 0 

Beatrijs van Vlaanderenplaats 1 0 € 14.045 

Bernard Zweersstraat 0 2 € 0 

Bernhard Haitinkstraat achter nr. 1 0 1 € 0 

Bijdorp 0 3 € 0 

Elisabeth van Engelandlaan 0 2 € 0 

Ericalaan 3 10 € 18.181 

Heemraadlaan 3 0 € 36.026 

Huygensdreef 2 4 € 14.756 

Jacoba van Beierenlaan 0 1 € 0 

Johan Wagenaarstraat 0 2 € 0 

Luykendreef achter nr. 12 0 3 € 0 

M. van Oostenrijklaan 2 0 € 13.720 

Nijenrode 1 0 € 4.957 

Resedastraat 2 0 € 15.284 

Spechtstraat 1 0 € 12.393 

Sternstraat 0 3 € 0 

Vossiuslaan achter huisnr. 38 0 1 € 0 

vervangingen 2018 – 2019     € 233.773 

ontwerpwerkzaamheden vervanging 2018 – 2019     € 23.500 

omgevingsinrichting vervanging 2018 - 2019     € 94.000 

totaal vervangingen 2018 -2019     € 351.273 

 
Totaal benodigd en totaal beschikbaar voor uit te voeren projecten 

Totaal is er circa € 474.000 nodig om verschillende projecten uit te voeren, dat wil zeggen 

circa € 123.000 voor beleid en € 351.000 voor vervangingen. Het openstaande krediet is 

per 10-2018 nog circa € 503.000. Hiermee is er voldoende investeringskrediet beschikbaar 

om de projecten te kunnen uitvoeren. Mogelijk wordt een klein gedeelte van dit krediet 

(€503.000 - €474.000), circa €28.000 niet gebruikt. 
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SAMENVATTING 
Openbare verlichting levert een grote bijdrage aan de veiligheid voor voetgangers, fietsers 

en het gemotoriseerd verkeer. Verlichting vergroot de verkeersveiligheid en draagt ook bij 

aan de sociale veiligheid. Verlichting bepaalt ook de uitstraling, sfeer en aantrekkelijkheid 

van de openbare ruimte; zowel overdag als ‘s avonds. Overdag door de beeldkwaliteit qua 

vormgeving, plaatsing en onderhoud van lichtmasten en armaturen en in de avond door 

een prettige verlichting. 

 

Een veilige en duurzame installatie is tevens van essentieel belang. Een veilige installatie 

betekent aan de ene kant dat een mast niet omvalt en dat de mast veilig is aan te raken 

(aanrakingsveiligheid). Aan de andere kant moet de verlichting niet zomaar uit kunnen 

vallen zodat de verlichtingskwaliteit behouden blijft.  

 

Door innovatieve technieken toe te passen, wordt bewuster om gegaan met licht en het 

verbruik van energie. Led-techniek, dimmen en zelf schakelen van de verlichting zijn 

hiervan voorbeelden, om de installatie verder te verduurzamen. 

 

Domein OVL 

De gemeente Leiderdorp is verantwoordelijk voor de instandhouding van het domein OVL. 

Het domein openbare verlichting (OVL) van de gemeente Leiderdorp bestaat uitsluitend uit 

een bovengronds deel (lichtmasten en armaturen). Het ondergrondse deel wordt beheerd 

door netbeheerder Liander. 

 

Bovengronds areaal Aantal (2019) 

Masten  5.129 

Armaturen  5.276 

Lampen  5.388 

 

Het onderhoud aan het domein OVL is grotendeels op orde en kan met de beschikbare 

budgetten grotendeels op orde gehouden worden. Voor lichtmasten zijn qua levensduur 

geen noemenswaardige achterstanden. De armaturen die de levensduur hebben bereikt 

worden binnen de beheerperiode vervangen. 

 

Het areaal bestaat grotendeels uit energie-efficiënte conventionele verlichting. Inefficiënte 

lichtbronnen en lampen met een slechte herkenning komen nagenoeg niet meer voor. 

Verder is Leiderdorp gestart met het vervangen van conventionele verlichting voor led 

verlichting. Inmiddels is ca. 11% van de armaturen uitgevoerd in led-techniek. Eind 2020 

zal dit ca. 20% bedragen. 
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Figuur 1: Toename in LED, gemeente Leiderdorp periode 2020 - 2029 

 
Beeldkwaliteit 

In de afgelopen jaren is het onderhoud ten behoeve van de visuele kwaliteit verder 

geoptimaliseerd. Structureel worden al tijdens vervangingen van lampen de lichtpunten 

visueel geïnspecteerd en de geconstateerde gebreken hersteld. 

 

Installatieverantwoordelijkheid 

In Leiderdorp zijn we bewust van de eigen verantwoordelijkheid op de elektrotechnische 

veiligheid van de installatie. In 2018 is een IV-er begonnen om in gezamenlijkheid met de 

gemeente verdere invulling te geven aan het IV-schap.  

 

Vervangingsplan 

Op basis van leeftijd is een vervangingsplan opgesteld. Bij deze wijk/buurtgerichte 

vervanging past Leiderdorp led-techniek toe in combinatie met het dimmen van de 

verlichting. 

 

Met de realisatie van vervangingen bespaart Leiderdorp op zowel energie als 

onderhoudskosten doordat de nieuwe armaturen minder stroom verbruiken en minder 

lampvervangingen nodig zijn. Ook neemt het aantal lampstoringen naar verwachting af. 

 

Benodigde en beschikbare budgetten 

In onderstaande tabellen zijn de budgetten voor het domein OVL onderverdeeld in de 

gemeentelijk gehanteerde categorieën voor de financiële vergelijking. 
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Tabel 1: uit databestand GBI 10-01-2019 

EXPLOITATIE OMSCHRIJVING 2020 2021 2022 2023 2024 

  
  

PERIODIEKE B&O KOSTEN € 79.463 € 77.580 € 76.438 € 75.401 € 74.396 

REINIGEN LED ARMATUREN   
(Euro)  

€ 612 € 24 € 888 € 1.512 

TOTALE KOSTEN  
BEHEER & ONDERHOUD 
(EURO) 

€ 79.463 € 78.192 € 76.462 € 76.289 € 75.908 

 

 

Tabel 2: uit databestand GBI 10-01-2019 

VOORZIENING OMSCHRIJVING 2020 2021 2022 2023 2024 

  
  

CONSERVEREN MASTEN  
(Euro) 

         

VERVANGEN LAMPEN   (Euro) € 3.487 € 2.901 € 12.674 € 9.468 € 22.414 

TOTALE KOSTEN 
VOORZIENING (EURO) € 3.487 € 2.901 € 12.674 € 9.468 € 22.414 

 

 

Tabel 3: uit databestand GBI 10-01-2019 

INVESTERINGEN OMSCHRIJVING 2020 2021 2022 2023 2024 

  
  

VERVANGEN MASTEN   
(Euro) 

€ 333.912 € 214.373 € 194.801 € 180.596 € 232.898 

VERVANGEN 
ARMATUREN (Euro) 

€ 214.896 € 131.508 € 122.301 € 116587 € 157.501 

OVL deel Hoofdstraat 
Oranjewijk 

€ 170.000 
1
     

OVL Oranjewijk      

TOTALE KOSTEN  
INVESTERINGEN  
(EURO) 

€ 718.808 € 356.257 
2
 € 326.615 € 306.098 € 402.111 

 

Het saldo voor de exploitatiekosten vertoont een dalende trend. Dat is te verklaren door 

de geleidelijke toename van duurzame LED verlichting. In de beheerperiode wordt een 

voorziening getroffen voor het groot onderhoud, o.a. schilderen van de lichtmasten, 

groepsremplace van lampen en het reinigen van (led-) armaturen.  

De investeringskosten laten over de beheerperiode een wisselend verloop zien. De 

                                                
1 €170.000 opgenomen in 2020 onder de kopjes “vervangingen masten en armaturen” t.b.v. de OVL 

deel Hoofdstraat in de Oranjewijk 
2 Totaal bedrag is gelijk aan (vervangingen masten + vervangen armaturen * 1,03 . De factor 1.03 is 
een correctiefactor van 3% die is toegepast vanaf 2021. 



Gemeente Leiderdorp, OVL                                     6 

 

13.OVL.beheerplan 2019-2023   10-01-2019 

verklaring hiervoor is tweeledig. Om kapitaalvernietiging te voorkomen worden masten en 

armaturen in beginsel vervangen bij het einde van de economische levensduur. Daarnaast 

wordt er bij vervangingen rekening gehouden met andere voorzieningen in de openbare 

ruimte (integraal beheer openbare ruimte) en eventueel areaaluitbreidingen.  
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1. INLEIDING 

 

1.1. Aanleiding beheerplan Openbare Verlichting  

In de Financiële verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet, staat in artikel 13 dat er 

een actueel beleidskader onderhoud kapitaalgoederen moet zijn. Het domein openbare 

verlichting (OVL) is een van de kapitaalgoederen van de gemeente Leiderdorp.  

 

De beleidskaders voor het kapitaal worden opgenomen in het beleidsplan Openbare 

verlichting en de additionele beleidsnotitie. Om de beleidskaders uit te werken is een 

uitvoerend kader nodig om het domein OVL op een structurele wijze te beheren. Voor dit 

doel heeft de gemeente Leiderdorp gekozen om een beheerplan OVL op te stellen. 

 

1.2. Doelstelling 

Het beheerplan geeft de tactische en operationele kaders weer voor de OVL in Leiderdorp. 

Het beschrijft de omvang en huidige kwaliteit van de te beheren arealen, de gewenste 

kwaliteit, en beheersmaatregelen om de doelen te realiseren en de budgetten die daarvoor 

nodig zijn. Het gaat hierbij zowel om het dagelijks, groot onderhoud en vervangingen en 

andere beheertaken. 

 

1.3. Werkwijze opstellen beheerplan 

Het beheerplan is opgesteld op basis van input vanuit de bestaande wettelijke en 

gemeentelijke beleidskaders rondom het domein OVL en de kwaliteit en kwantiteit van het 

domein door middel van de beschikbare beheergegevens. Daarnaast hebben de 

medewerkers van de gemeentelijke organisatie met betrokkenheid bij het domein OVL 

input geleverd op de conceptversie van het beheerplan. 

 

1.4. Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 beschrijft het juridische kader en het beleidskader van het beheer en 

onderhoud van de OVL. De organisatiestructuur en rollen binnen het domein OVL, en de 

invloed op andere domeinen wordt beschreven in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 geeft inzicht 

op het niveau van beheer van de OVL. In de hoofdstukken 5 t/m 7 zijn de hoofdtaken 

van het beheer en onderhoud benoemd, te weten dagelijks onderhoud, groot onderhoud 

en vervangingen. Per hoofdtaak wordt weergegeven welke beheeronderdelen, externe 

partijen en mensen hiervoor benodigd zijn. Hoofdstuk 8 geeft de inspectiemethode weer 

waarop de kwaliteit en kwantiteit van het areaal nu en in de toekomst wordt gemonitord 

en de termijnen wanneer de werkzaamheden van het groot onderhoud en de 

vervangingen plaatsvinden. Hoofdstuk 9 en 10 geven respectievelijk de kwantiteit en 

kwaliteit van het areaal weer. De kosten voor de verschillende beheertaken van de OVL 

komen in hoofdstuk 11 in beeld. Hoofdstuk 12 gaat in op de benodigde en beschikbare 

budgetten. Hoofdstuk 13 geeft een samenvatting van het uitvoeringsplan voor de jaren 

2018 - 2022. Hoofdstuk 14 geeft een meerjarenperspectief voor de OVL.  
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2. BELEID EN REGELGEVING  

 

2.1. Juridisch kader  

De belangrijkste juridische kaders voor het beheer en onderhoud van de OVL bestaan uit 

de landelijke en Europese wet- en regelgeving. Onderstaand worden de belangrijkste 

kaders kort beschreven. 

 

 Burgerlijk wetboek (Aansprakelijkheid) 

Op basis van het Burgerlijk Wetboek is de gemeente als wegbeheerder aansprakelijk 

voor schade, als de weg, inclusief de OVL, niet voldoet aan de eisen die men daaraan 

mag stellen en daardoor gevaar voor personen of zaken oplevert. In dit kader vervalt 

de aansprakelijkheid als de weg en de OVL in een zodanige staat van onderhoud 

verkeren, dat deze veilig te gebruiken zijn. 

 

 Arbowetwet 

De wet stelt, met de Arbowet (en het Bouwbesluit), eisen aan de kwaliteit en 

bedrijfsvoering van elektrische installaties. Het doel hiervan is de veiligheid 

garanderen van iedereen zich in de buurt van elektrische installaties bevindt of er 

arbeid aan verricht. Aan deze installatieverantwoordelijkheid (IV-schap) geeft 

Leiderdorp een praktische invulling aan door het toepassen van de normen NEN 1010 

(voor de aanleg van installaties) en NEN 3140 (voor de bedrijfsvoering van bestaande 

installaties). In 2018 is een IV-er begonnen om in gezamenlijkheid met de gemeente 

verdere invulling te geven aan het IV-schap. 

  

 Elektriciteitswet 

De wet omvat onder meer het beheer en instandhouding van het kabelnet en 

ontsteekpunten. Voor de OVL gebruikt de gemeente het net van de netbeheerder 

Liander. De netbeheerder is belast met het in stand houden en in goede staat houden 

van het kabelnet. 

 

 CENELEC 

Europese normen die aan elektrotechnische producten zijn gesteld. Producten voor de 

OVL mogen alleen dan op de markt worden gebracht als ze zijn voorzien van een CE-

markering. 

 

 Aanbestedingsrichtlijn 

De gemeente volgt de Europese aanbestedingsrichtlijn. Tevens hanteert de gemeente 

Leiderdorp haar eigen vastgestelde inkoop- en aanbestedingsbeleid. 

 

 WION 

Overheden zijn sinds 1 juli 2010 verplicht om kabel- en leidinggegevens digitaal 

beschikbaar te hebben. De WION (Wet Informatie uitwisseling Ondergrondse Netten) 

is ingesteld om schade aan kabels door graafwerkzaamheden te voorkomen. Degenen 

die graafwerkzaamheden wil verrichten, dienen een Klic-melding te doen om de 

locatie van de voorgenomen werkzaamheden te melden. Een overzicht van locaties 

met de daar aanwezige kabels en leidingen is hierbij van essentieel belang. 

 

Voor een toelichting op bovengenoemde kaders Aansprakelijkheid en Arbowet en 

Bouwbesluit zie bijlage 1. 
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2.2. Beleidskader  

Voor het beheer en onderhoud van de OVL is het huidige beleidsplan openbare verlichting 

(2012 - 2017)) kaderstellend.  Op het moment van schrijven van dit beheerplan wordt het 

nieuwe beleidsplan voor 2019 – 2026 opgesteld c.q. vastgesteld. In dit hoofdstuk zijn de 

relevante kaders benoemd. 

 

 Verlichtingsrichtlijn gemeente  

De gemeente Leiderdorp past voor nieuw aan te brengen OVL de Nederlandse 

Praktijk Richtlijn 13201 (NPR13201) toe. Dit is de huidige landelijk geaccepteerde 

richtlijn, uitgebracht door de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde 

(NSVV). Op specifieke punten behoudt de gemeente zich het recht voor om 

hiervan af te wijken indien de omstandigheden dat vergen. 

 

 SER- Energieakkoord  

In 2013 zijn landelijke afspraken gemaakt om het energieverbruik te verminderen. 

De gemeente Leiderdorp kiest ervoor om het areaal energiezuiniger te maken 

vanuit haar duurzaamheidsambitie. Volgens het vervangingsschema wordt de OVL 

verled3 in combinatie met dimmen. Hierdoor wordt kapitaalvernietiging door 

eerdere vervanging dan de levensduur voorkomen. 

 
2.3. Regionale afspraken 

Leiderdorp werkt geruime tijd samen met andere gemeenten rondom het domein OVL. 

 

 Servicepunt71 

Vanaf 1 januari 2012 zorgt Servicepunt71 voor de interne bedrijfsvoering van de  

gemeenten Leiderdorp, Leiden, Zoeterwoude en Oegstgeest en levert producten 

en diensten op het gebied van ICT, HRM, Financiën, Juridische Zaken en Inkoop. 

Voor het domein OVL zorgt het Servicepunt71 o.a. voor het begeleiden van de 

aanbestedingen van het onderhoudscontract en vervangingsprojecten. 

 

 Periodiek overleg beheerders regiogemeenten 

Dit periodiek overleg komt voort uit het opstellen van de Regionale 

Uitgangspuntennotitie ‘Licht in ’t Zicht’. Deze notitie is op het initiatief van de 

gemeente Leiden, Rijnwoude en Katwijk, en de Milieudienst West-Holland 

(voorloper van de Omgevingsdienst West-Holland) tot stand gekomen. De 

betrokken gemeenten zijn: Leiden, Zoeterwoude, Noordwijk, Hillegom, Lisse, 

Katwijk, Voorschoten, Teylingen, Oegstgeest, Alphen aan den Rijn, Kaag en 

Braasem en Noordwijkerhout. De gemeente Leiderdorp neemt twee maal per jaar 

deel aan deze regionale overleggroep van plaatselijke gemeenten over het 

onderwerp openbare verlichting. Primaire doelstelling is het opdoen en delen van 

kennis. Daarnaast wordt gezamenlijk opgetrokken in de contacten met 

netbeheerder Liander.  

 

 Samenwerking met buurgemeenten 

Daarnaast intensiveert de gemeente de samenwerking met omliggende 

gemeenten in de regio om kennis te delen en mogelijke synergievoordelen te 

behalen. Zo heeft de gemeente in samenwerking met omliggende gemeenten 

Leiden, Zoeterwoude en Oegstgeest in 2017 invulling gegeven aan 1 beheer en 

onderhoudscontract voor openbare verlichting.  

                                                
3 Het vervangen van ‘conventionele’ armaturen door armaturen met led-techniek. 
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 Duurzaam inkopen 

De gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude en Servicepunt71 

kopen jaarlijks voor circa 220 miljoen euro in. Dit komt neer op ongeveer één 

derde van de gezamenlijke uitgaven van deze organisaties. Gezien het grote 

financiële en inhoudelijke belang dat hiermee gemoeid is, zijn uitgangspunten, 

ambities en kaders ontwikkeld op grond waarvan de aanbestedingen worden 

uitgevoerd. Volg voor meer informatie hierover de digitale link naar her 

inkoopbeleid. 

(http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Leiderdorp/43

5414/435414_1.html) 
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3. OPENBARE VERLICHTING BEHEER IN DE GEMEENTE LEIDERDORP 

 

3.1. Beheerder: regisseur openbare verlichting 

De beheerder van het domein OVL heeft als taak om de regie te voeren over de 

instandhouding van de huidige installatie. De beheerder in de gemeente Leiderdorp is ook 

verantwoordelijk voor de beleidsvorming van de OVL. 

 

De beheerder heeft voor de instandhouding de volgende werkgebieden: 

- Initiatie groot onderhoud en vervangingen; 

- Regievoering onderhoudspartijen; 

- Integrale samenwerking met andere domeinen in de openbare ruimte; 

- Monitoring kwaliteit en kwantiteit areaal; 

- Invoering en bijhouden GBI-beheersysteem voor het domein OVL; 

- Budgethouder voor de beheer- en onderhoudskosten OVL; 

- Uitvoering werkzaamheden (elektro)technische veiligheid van de installatie in 

samenwerking met de gedelegeerd Installatieverantwoordelijke; 

- Toetsing projectontwikkeling op beheer- en onderhoudsconsequenties 

 

3.2. Plaats in de organisatie 

 
In onderstaand organogram is schematisch de organisatiestructuur binnen gemeente 

Leiderdorp weergegeven. 

 

 
 

3.4. Beheermissie gemeente Leiderdorp 

De beheermissie geeft op het hoogste niveau het bestaansrecht van het beheer aan. De 

beheermissie voor de gemeente Leiderdorp kan worden omschreven als het in stand 

houden van - en het blijven streven naar - een duurzame en aantrekkelijke openbare 

ruimte, waarin bewoners en bezoekers zich op een veilige- en prettige manier kunnen 

bewegen.  
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3.5. Beheervisie Gemeente Leiderdorp  

De beheervisie is een vertaling van de beheermissie en maakt inzichtelijk hoe de 

gemeente op lange termijn de openbare ruimte wil beheren. De beheervisie stelt een om 

te komen tot een integraal beheerplan openbare ruimte. De beheervisie beschrijft op 

welke kwaliteit een gebied beheerd moet worden. Met de beheervisie is er een weg in 

geslagen die leidend is voor de komende 10 jaar.   

 

De gemeente Leiderdorp heeft in 2014 een beheervisie opgesteld: “Beheervisie openbare 

ruimte. 06-03-2014”. Een link naar dit document kan worden gevonden onder het 

volgende webadres: 

https://www.leiderdorp.nl/bestand/beheervisie_gemeente_leiderdorp_(maart_2014)_5645

56 

 

Op dit moment wordt een cyclisch beheer toegepast. Dit houdt in dat er gewerkt wordt 

met een vaste route waarin alle onderdelen van het beheer worden meegenomen. Als er 

een melding komt die niet binnen de werkzaamheden van de geplande route valt, wordt 

besloten de melding te behandelen en indien mogelijk direct te verhelpen.   

 

Om te bepalen welke beeldkwaliteit per structuurelement gehanteerd kan worden, zijn de 

wettelijke kaders inzichtelijk gemaakt. De aspecten waar met name rekening mee 

gehouden moet worden zijn de kapitaalgoederen, zorgplicht, wegen, groen en 

speelvoorzieningen, water en rioleringen, flora- en faunawet, kabels en leidingen, 

verduurzamen, bouwstoffenbesluit en de ARBO. In de afgelopen jaren is het duidelijk 

geworden dat onderlinge afstemming tussen beheer en ontwerp van de openbare ruimte 

noodzakelijk is.   

 

De gemeente Leiderdorp werkt nauw samen met  inwoners en ondernemers. Wanneer er 

een project plaatsvindt in de openbare ruimte is volledige en tijdige communicatie naar de 

omgeving uitgangspunt. Waar mogelijk wordt de omgeving in de beginfase betrokken om 

mee te denken en/of te adviseren over het plan. Dit zorgt voor begrip, tevredenheid en 

draagvlak. Daarnaast willen wij als gemeente het groene karakter van Leiderdorp 

behouden en waar mogelijk de biodiversiteit versterken. Daarbij streven wij naar een 

diverse, duurzame en onderhoudsarme groeninrichting. 

 

3.6. Integraal Beheer Openbare Ruimte  

Deze beheervisie dient als input voor Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) om 

uiteindelijk te komen tot een integraal beheerplan voor de openbare ruimte. IBOR zorgt 

ervoor dat de gemeente met een geografische aanpak kan werken. Hiermee wordt 

bedoeld dat er bijvoorbeeld een hele wijk of straat in een keer wordt opgepakt en daarbij 

alle beheerdisciplines worden meegenomen. Door zo te werken kan ervoor worden 

gezorgd dat er een langere tijd geen onderhoud hoeft plaats te vinden.     

 

Onderstaande afbeelding schetst de werking van het IBOR.  

 

https://www.leiderdorp.nl/bestand/beheervisie_gemeente_leiderdorp_(maart_2014)_564556
https://www.leiderdorp.nl/bestand/beheervisie_gemeente_leiderdorp_(maart_2014)_564556
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Figuur 2: schematische weergave Integraal Beheer Openbare Ruimte 

De werkzaamheden in het kader van het groot onderhoud en vervangingen van de OVL 

worden afgestemd met andere domeinen in de openbare ruimte. Want de plaatsing van 

lichtmasten in de openbare ruimte dient geen nadelige effecten te hebben voor 

bijvoorbeeld parkeerplekken, bomen en straatmeubilair en visa versa.  

 

Er is een technisch handboek met richtlijnen waarlangs gewerkt moet worden (beleid). 

 

3.7. Overdrachtsprotocol  

De gemeente Leiderdorp kent geen overdrachtsprotocol. Na projectmatige oplevering 

wordt een object door de gemeente in beheer genomen en in GBI geplaatst.  

 

3.8. Installatieverantwoordelijkheid  

Als eigenaar van elektrische installaties is de gemeente aansprakelijk voor het goed en het 

veilig functioneren van de OVL. De installatie moet geen gevaar opleveren voor mens en 

dier. Personen die aan of nabij de installatie werken moeten dit veilig kunnen doen. Goed 

beheer en onderhoud is daarom essentieel en dient te gebeuren volgens de hiervoor 

geldende veiligheidsnormen. 

  

De verantwoordelijkheid van iedere elektrische installatie dient te zijn ondergebracht bij 

één persoon, de installatieverantwoordelijke (IV-er), welke een uitvloeisel is vanuit de 

ARBO-wet en Bouwbesluit, die via landelijk geldende NEN-normen handvatten geeft om 

aan de installatieverantwoordelijkheid vorm te geven. De eigenaar van de elektrische 

installatie dient deze persoon aan te wijzen. In 2018 is een IV-er begonnen om in 

gezamenlijkheid met de gemeente verdere invulling te geven aan het IV-schap. 

 

3.9. Doorgeschoven werkzaamheden  

Het Integraal Beheer openbare Ruimte (IBOR) wordt toegepast. Indien werkzaamheden op 

andere gebieden (riool, wegen en groen) een hogere  of lagere prioriteit krijgen in de 

planning kan dat gevolgen hebben voor de planning van de OVL. Ook beschikbare 

financiële middelen kunnen een invloed hebben op de planning.   
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3.10. Vervanging armaturen met Led-techniek en dimmen 

In de vervanging van de conventionele armaturen past Leiderdorp LED-techniek toe in 

combinatie met het dimmen van de verlichting. Het al reeds toegepaste dimregime blijft 

hetzelfde: het zogenaamde 3A. Dit dimregime dimt de verlichting, waar dit mogelijk 

volgens de gehanteerde klasseindeling van de NPR13201, tussen 22:00 uur en 6:00 uur in 

onderstaande stappen: 

 100% Vanaf inschakelen tot 22:00 uur  

 70% Vanaf 22:00 uur in de avond tot middernacht  

 50% Vanaf middernacht tot 5:00 uur in de ochtend  

 70% Vanaf 5:00 uur in de ochtend tot 6:00 uur in de ochtend  

 100% Vanaf 6:00 uur in de ochtend tot uitschakelen  

 

Op alle nieuw te plaatsen verlichting wordt het dimregime toegepast.  
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4. NIVEAU VAN BEHEER 

 

4.1. Inleiding  

In de volgende paragrafen wordt inzicht gegeven in het gewenste niveau op de beheer 

aspecten. Hierbij wordt specifiek gekeken naar de verlichtingsinstallatie (en niet naar de 

verlichting zelf). Voor wat betreft de verlichtingsinstallatie zijn twee beheer aspecten 

belangrijk: veiligheid en beeldkwaliteit. In onderstaand figuur is een prioriteitenpiramide 

weergegeven die de beheeraspecten van de verlichtingsinstallatie grafisch weergeeft. 

 
 

4.2. Veiligheid  

Bij het bereiken van een veilige installatie gaat het voornamelijk om het voorkomen dat 

lichtmasten ‘spontaan’ omvallen en dat de risico’s van niet aanrakingsveilig4 tot een 

minimum worden beperkt. Daarnaast is het ontbreken van de verlichting in de openbare 

ruimte door het uitvallen van het net, armaturen een veiligheidsrisico of doordat op 

donkere plekken de gebruikers de openbare ruimte als niet veilig ervaren. 

 

Risico omvallen lichtmasten 

Bij het verstrijken van de levensduur van masten en armaturen vervangt de gemeente 

preventief de bovengrondse installatie via een wijk/buurtgericht aanpak in samenhang 

met werken vanuit andere domeinen. Bij het tijdig uitvoeren van het preventieve 

onderhoud is dit risico verwaarloosbaar. 

 

Risico uitvallen verlichting  

Bij vervangingen en reconstructies van de bovengrondse OVL voldoet deze aan de 

verlichtingsrichtlijn NPR13201. Om de verlichtingskwaliteit te waarborgen, zorgt de 

gemeente ervoor dat lampen preventief worden vervangen en de lichtkap wordt gereinigd.  

Verder worden de lampen, regelmatig op hun werking gecontroleerd en de eventuele 

opgemerkte storingen hersteld.   

 

Sociale veiligheid 

                                                
4 Het onder spanning komen te staan bij het aanraken van de lichtmast of blootliggende 

elektrotechnische componenten van de lichtmast. 
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Incidenteel vinden areaaluitbreidingen plaats naar aanleiding van verzoeken uit de 

samenleving of op verzoek van de hulpdiensten (o.a. politie), om bijvoorbeeld meer 

verlichting in de straten te krijgen. Per verzoek wordt bezien of en zo ja hoeveel 

lichtpunten er volgens de NPR13201 geldende verlichtingsklasse bijgeplaatst dienen te 

worden. 

 

4.3. Beeldkwaliteit  

Werkzaamheden ten behoeve van instandhouding en verbetering van de 

verlichtingsinstallatie zijn essentieel . De gemeente Leiderdorp streeft naar een eenduidige 

en goede beeldkwaliteit van haar verlichting en verlichtingsinstallatie. Het werken met 

beeldkwaliteit stelt de gemeente in staat om vraaggericht te werken voor burgers en 

bestuur. Kenmerkend voor deze instrumenten is het gebruik van beelden/foto’s en nieuwe 

meetmethoden om de kwaliteit van de openbare ruimte te meten en te beschrijven.  

 

Onderlegger voor de beeldkwaliteit is de kwaliteitscatalogus openbare ruimte van het 

kenniscentrum CROW. De omschrijving van beeldkwaliteit binnen het CROW kent vijf 

niveaus die in de kwaliteitscatalogus openbare ruimte van het CROW zijn opgenomen: 

 

 

Onderhoudsniveau Omschrijving Indicatie kwaliteit 

A+ Zeer goed Nagenoeg ongeschonden 

A Goed Mooi en comfortabel 

B Voldoende Functioneel 

C Matig Onrustig beeld, discomfort of 

enige vorm van hinder 

D Slecht Kapitaalvernietiging, uitlokking 

van vernieling, functieverlies, 

juridische aansprakelijkheid of 

sociale onveiligheid. 

 

In de CROW zijn voor de openbare verlichting beeldkwaliteitscriteria opgenomen voor 

onderstaande parameters (zie ook bijlage 10):  
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Kenmerk Beeldkwaliteit Eenheid 

 A+ A B C  

Werking van de lamp – 

maximaal aantal storingen 

per jaar5 

aan aan aan aan aan/uit 

3 3 5 5 %/jaar 

Beplakking en graffiti 0 2 5 10 %-opname 

Dekking coating en krassen 100 98 95 80 %-opname 

Deuken en gaten 0 0.1 1 5 %-opname 

Kleurechtheid 0 10 20 50 %-opname 

Natuurlijke aanslag 0 5 10 20 %-opname 

Scheefstand 0 1 3 6 graden 

 

De gemeente Leiderdorp heeft voor beeldkwaliteitscriterium B vastgesteld. Dit 

betekent dat de gemeente waarde hecht aan een goed functionerende openbare 

verlichting en een beeldkwaliteit die als voldoende kan worden bestempeld. In de 

afspraken die worden gemaakt voor de uitvoering van het beheer en onderhoud van de 

openbare verlichting zullen deze criteria moeten worden opgenomen. 

 

De materiaalkeuze is vastgesteld via het technisch handboek. Tijdens de groepsgewijze 

lampvervanging vinden visuele inspecties plaats op lichtmasten en armaturen op o.a.: 

scheefstand, kwaliteit mastconservering (schilder laag) en schade. Op basis van de 

kwaliteitsscore worden maatregelen getroffen. 

 

  

                                                
5 Het CROW stelt uitsluitend dat een lamp moet werken, maar dat is in de praktijk onvoldoende om 

een kwaliteitscriterium om vast te stellen. Een lamp kan namelijk stuk gaan of er kan een storing 
optreden. Daarom heeft de gemeente Leiderdorp een additionele parameter toegevoegd die de 
werking van de lamp beter beschrijft. Dat betreft het maximaal aantal storingen per jaar aan de OVL 
en deze parameter geeft een realistischer beeld hoe de gemeente wil dat haar openbare verlichting 
functioneert. 
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5. DAGELIJKS BEHEER EN ONDERHOUD 

 

5.1. Inleiding  

Het dagelijks onderhoud en beheer aan de OVL bestaat uit de volgende taken en 

aspecten: 

1. Het correctieve onderhoud:  

a. het verhelpen van bovengrondse  

b. storingen;  

c. het verhelpen van (aanrijd)schades; 

d. Het verhelpen van scheefstand masten, vergeling lichtkappen, etc.; 

2. Energie en netbeheer 

a. energieverbruik; 

b. netbeheerkosten; 

c. inkomsten derden; 

3. Jaarlijkse verlichtingsschouw en afhandelen constateringen. 

 

5.2 Beheeronderdelen 

Meldingen van storingen en schaden van burgers, bedrijven of hulpdiensten komen binnen 

bij het Meldpunt Openbare Ruimte (website) of via mail of telefoon. Via deze loketfunctie 

worden de meldingen doorgezet naar de gemeentelijke organisatie. De gemeentelijke 

organisatie lost alle (niet urgente) bovengrondse storingen zelf op en schakelt, afhankelijk 

van de storing, al dan al niet de onderhoudsaannemer  in. Ondergrondse storingen worden 

behandeld en opgelost door netbeheerder Liander. Bij urgente meldingen door 

aanrijdschaden of wanneer een druk kruispunt donker is, benaderen de hulpdiensten of 

medewerkers van gemeente de onderhoudsaannemer direct via het calamiteitennummer. 

Hier gaat het om een direct veiligheidsrisico. 

 

Correctief onderhoud 

Onder correctief onderhoud wordt verstaan het herstellen van storingen, of spoedeisende 

storingen en schaden aan de openbare verlichtingsinstallaties als gevolg van o.a. 

ouderdom, aanrijdingen en/of vandalisme. Denk hierbij aan het oplossen van omgevallen 

masten of uitgevallen verlichting. Schades en storingen aan het bovengrondse deel 

worden door de gemeente zelf of in regiefunctie naar de aannemer opgelost. Schades en 

storingen aan het ondergrondse deel worden door de beheerder of door de 

onderhoudsaannemer naar de netbeheerder doorgezet en gemonitord.  

 

Werkzaamheden correctief onderhoud 

A: Onder het herstel van storingen aan OVL-installaties wordt verstaan:  

 Het analyseren van een storing en initiëren van het herstel en het uitvoeren van 
herstel van de functionaliteit, inhoudende onder meer:   

 Het herstellen van lampdefecten   

 Het rechtzetten van lichtmasten   

 Het herstellen van e-installatie defecten   

 Het herstellen van defecten aan armaturen   

 Het herstellen van defecten aan gemeentelijk OVL-kabel netwerk en installaties.   

 

B: Bij een duidelijk zichtbare afwijking van een lichtmast ten opzichte van het lood zal de 

gemeente Leiderdorp de lichtmast weer in het lood brengen, en de armaturen haaks op de 

weg zetten 

 

C: De gemeente Leiderdorp zal bij schades aan lichtpunten het volgende ondernemen:  

 Analyseren van de schade en de te nemen maatregelen  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 Het inschakelen van de storingsdienst van de netbeheerder indien nodig 
 Het veiligstellen van de installatie zodanig dat er op generlei wijze risico is voor 

verdere schade en of letsel   

 In het geval van onherstelbare schade het op aanwijzing van de directie nemen 
van tijdelijke maatregelen   

 Het zorg dragen voor de administratieve afhandeling   

 Het voorbereiden en uitvoeren van het herstel   

 Het verhalen van schade op de dader of opgave aan het waarborgfonds 
motorvoertuigen.   

 

Proces correctief onderhoud  

Voor het bovengrondse deel is de gemeente verantwoordelijk voor de afhandeling van de 

melding. Zij lost de schade of storing aan het bovengrondse deel zelf of, of schakelt de 

onderhoudsaannemer in. In het laatste geval coördineert de gemeente de werkzaamheden 

die moeten worden uitgevoerd. Na oplossen van de storing of schade door de 

onderhoudsaannemer controleert de gemeente of de storing is verholpen conform de 

hersteltermijnen die met de onderhoudsaannemer zijn afgesproken. Het storingsportal 

geeft inzicht in het aantal meldingen, openstaande meldingen en afhandeling. Hiermee is 

het mogelijk voor de beheerder om inzicht te verschaffen in de kwaliteit van de installatie 

en prestaties van de onderhoudspartij. 

 

De gemeente Leiderdorp heeft bepaald dat bij herstel de volgende bepalingen van 

toepassing zijn: 

 Spoedeisende storingen of schades: Binnen 3 uur wordt aangevangen met de 
werkzaamheden ter plaatse van de calamiteit.  

 Niet-spoedeisende storingen / schades . Herstel vindt binnen 4 kalenderdagen 
plaats. Tevens dient de gemeente ervoor te zorgen dat zo spoedig mogelijk op de 
plaats van de niet spoedeisende storing "licht" aanwezig is. Dit kan tijdelijk met 
een noodmast/armatuur. Het definitieve herstel vindt dan plaats op een later 

moment.  

 

Schades en storingen aan ondergrondse deel 

Voor het ondergrondse deel is netbeheerder Liander verantwoordelijk. Bij constatering van 

een ondergrondse storing wordt door de gemeente of door de onderhoudsaannemer de 

storing gemeld in het storingsportaal van Liander. Tevens wordt de status door de 

beheerder gemonitord. 

 

Jaarlijkse verlichtingsschouw 

De gemeente Leiderdorp controleert de verlichting op regelmatige basis. Indien er 

storingen worden aangetroffen dan worden deze spoedig verholpen. In de donkere 

maanden controleert de gemeente vaker dan in de zomermaanden. 

5.3. Omgang medegebruik OVL door derden  

Voor de verlichting is elektriciteit en een kabelnet (voedingsnet) nodig. Leiderdorp maakt 

gebruik van het net van netbeheerder Liander. Voor de dienstverlening van Liander betaalt 

de gemeente de volgende kostensoorten: 

 De afzonderlijke periodieke tarieven voor de aansluiting; 

 Het transport van de energie; 

 De meetdiensten per aansluiting; 

 Capaciteitstarief afhankelijk van het energieverbruik. 

 
Naast deze structurele jaarlijkse kosten betaalt Leiderdorp  ook voor het af- en aansluiten 

en verwijderen van lichtmasten (vastgestelde) DTE-tarieven aan de netbeheerder. In 
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tegenstelling tot het kabelnet van de geografisch bepaalde netbeheerder zijn gemeenten 

vrij om te kiezen bij welke partij de elektriciteit wordt ingekocht. De inkoop van 

elektriciteit (en aardgas) gebeurt in gezamenlijkheid met andere regio gemeenten via het 

Servicepunt71. 

 

Inkomsten Derden 

Naast de gemeente maken ook reclame-exploitanten en ABRIs , gebruik van het OVL-net. 

De kosten van energie- en netbeheer betaalt het domein OVL en worden per jaar  

verrekend middels de overeenkomst met de exploitanten . Voor ABRIs en mastreclame is 

er een contract met de gemeente;  

 

Lichtmastreclame  

Bewegwijzering (ANWB) 

Het beheerplan OVL heeft betrekking op armaturen welke met verlichting zijn uitgevoerd, 

en voor de bewegwijzering zijn geplaatst. Vanuit de openbare verlichting is er wel een 

aansluiting op de bewegwijzering, maar vindt er geen actief onderhoud plaats. Het 

onderhoud op de bewegwijzering vindt wel plaats binnen het team Samen infra, maar door 

de subgroep “verkeer”. 

5.4 Mensen en middelen 

Openbare verlichting is zowel een breed als diepgaand vakgebied. Het beheer en 

onderhoud vereist een behoorlijke inzet, zodat de openbare verlichting ondersteuning 

biedt aan veiligheid en leefbaarheid, zowel nu als in de toekomst. De gemeente kan 

besluiten om de werkzaamheden zelf uit te voeren en/of om een deel van de 

(uitvoerende) taken uit te besteden. Als de gemeente besluit de werkzaamheden uit te 

besteden blijft echter kennis en inzet vanuit eigen organisatie noodzakelijk om op een 

goede manier de regie te kunnen voeren.  

 

De gemeente Leiderdorp verricht zowel de regie als (delen van) het onderhoud aan de 

openbare verlichting zelf. Tot de huidige werkzaamheden van de gemeente aan de 

openbare verlichting behoren onder andere: 

 

 Het opstellen van onderhouds- en vervangingsplannen 

 Storingen 

 Schades overdag 

 Coördineren en oplossen van spoedeisende storingen    

 Het informeren van melders over de storing en de verwachte duur 

 Het coördineren van de onderhouds- en vervangingswerkzaamheden.    

 Het ontwerpen en toetsen van lichttechnische plannen    

 Het deelnemen in overlegstructuren met kennis/belangenpartijen, buurgemeenten, 

leveranciers en andere stakeholders   

 Opstellen van bestek voor uitvoering  

 Het opdoen en onderhouden van een minimaal kennisniveau t.a.v. wettelijke, 

maatschappelijke en technische ontwikkelingen, materialen en processen.  

 Algemene werkzaamheden in het kader van het openbare verlichtingsbeleid en 

beheer 

 

In onderstaande tabel staat de totaal benodigde inzet samengevat. 

 

Benodigde inzet Aantal FTE Aantal uren/jaar 

Gemeentelijke inzet openbare verlichting 1,0 1530 
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Via een Europese aanbesteding in samenwerking met de gemeente Leiden, Oegstgeest en 

Zoeterwoude  is in 2018 voor de uitvoeringswerkzaamheden een contractpartij gekozen.  

De volgende werkzaamheden vallen onder het onderhoudsbestek: 

 Dagelijks onderhoud en beheer: 

 het herstellen van schades in de avond en de nacht; 

 het inrichten en instandhouden van een storingsdienst; 

 het coördineren van de werkzaamheden met het netwerkbedrijf; 

 het treffen van verkeersmaatregelen. 

 Groot onderhoud en vervangingen; 

 het vervangen van lichtmasten, verlichtingsarmaturen en lampen; 

 het leveren van lichtmasten, verlichtingsarmaturen en lampen; 

 het uitvoeren van groepsremplace. 

 

Middels besteksverplichtingen zijn afspraken gemaakt over de hersteltermijnen van 

storingen en schaden.  
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6. GROOT (DAGELIJKS) ONDERHOUD  

Groot dagelijks (preventief) onderhoud omvat alle werkzaamheden die erop gericht zijn 

om (vroegtijdige) uitval, storingen of schade aan het OVL-areaal en de gevolgen hiervan 

te voorkomen. Hieronder vallen onder andere inspecties van de verlichting, 

groepsremplace (het vervangen van lampen) en het conserveren/schilderen/rechtzetten 

van lichtmasten. 

 

Werkzaamheden preventief onderhoud 

 Groepsremplace lampen.  

Dit betreft het vervangen van de lampen ion een periodiek schema ter voorkoming 

van vroegtijdige uitval. Tijdens de groepsremplaceronde worden tevens de 

volgende controles/inspecties uitgevoerd: 

 De aanwezigheid en juistheid van mastnummers; 

 De stand van de lichtmast;  

 Corrosie bij maaiveld;  

 Lampsteun op deugdelijke bevestiging;  

 Bevestiging van het armatuur; 

 Stand van het armatuur; 

 Reiniging van de armatuurkappen en, indien van toepassing de spiegels van de 

armatuurkappen  

 Staat van de conservering lichtmast;  

 Schilderen lichtmasten 

Het periodiek schilderen van gietijzeren lichtmasten om roestvorming te 

voorkomen en de beeldkwaliteit te waarborgen.  

 Reinigen van (led-)armaturen 

Periodiek is de reiniging van het glas nodig, om te waarborgen dat het licht 

doorgelaten blijft. Deze reiniging van de armaturen vindt momenteel tijdens de 

groepsremplace plaats. Bij led-armaturen is geen periodieke lampvervanging 

nodig. Op termijn zal een separate reiniging van led-armaturen worden 

uitgevoerd. 

 

Proces groot dagelijks onderhoud 

Elk jaar vindt een groepsremplace ronde van lampen plaats. Hierbij worden alle lampen 

die het einde van de levensduur naderen (of hebben overschreden) vervangen. Een deel 

van de gebreken wordt meteen bij constatering hersteld. Het overige deel van de 

gebreken en/of bevindingen wordt door de gemeente beoordeeld voordat er 

onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden.  
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7. VERVANGINGEN  

 

8.1. Inleiding  

Bij het verstrijken van de economische levensduur van de installatie wordt het betreffende 

component vervangen. Het gaat om de bovengrondse installatie (masten en armaturen). 

Vervangingen van masten en armaturen zijn investeringen. Voor zowel de masten als 

armaturen zijn de materiaalkeuzen vastgelegd door de gemeente Leiderdorp in het 

technisch handboek.  
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Onderdeel 
Vervangingstermijn 

(jaar) 

Armatuur 25 

Lichtmast staal/aluminium 25 

Gietijzer lichtmast   50 

 

 

In onderstaande tabel staan het geplande aantal mastvervangingen en 

armatuurvervangingen weergegeven in de periode 2019 – 2024. 

 

Jaar Aantal 

mastvervangingen 

Aantal 

armatuurvervangingen 

2019 459 467 

2020 454 464 

2021 336 338 

2022 300 300 

2023 295 310 

2024 315 324 
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8 INSPECTIE SYSTEMATIEK 

Naast de inspecties die tijdens de groepsremplace lampen plaatsvinden heeft de gemeente 

Leiderdorp een inspectieproces om de kwaliteit van de gehele installatie te monitoren. 

Hierbij baseert de gemeente Leiderdorp zich op zowel de theoretische levensduur als de 

werkelijke technische situatie (toestand). De gemeente Leiderdorp vervangt, op eigen 

initiatief of op verzoek van de IV-er, preventief masten en armaturen om gevaarlijke 

situaties te voorkomen en tussentijds worden inspecties en metingen gehouden om de 

werkelijke kwaliteit te monitoren. Binnen het beheerproces zijn twee methoden te 

onderscheiden om de kwaliteit van de installatie te meten en (voorzorgs)maatregelen te 

treffen, te weten: 

 

1. Monitoring areaalgegevens op basis van levensduur 

Op basis van het beheersysteem wordt bij het opstellen van een beheerplan een 

vervangingsplan opgesteld voor de beheerperiode. In het uitvoeringsplan worden 

wijk-/buurtgericht de vervangingen aangegeven die op basis van levensduur in 

aanmerking komen.  

2. Uitvoering inspecties en metingen 

Op basis van een standaard frequentie worden inspecties en metingen verricht aan 

de bovengrondse installaties. In het kader van efficiëntie worden deze inspecties en 

metingen vanaf 2018 zoveel mogelijk gelijktijdig met de lampremplace uitgevoerd.  

 

Methodiek 

Onderstaand zijn de componenten van de OVL benoemd met de frequentie van de 

inspecties en metingen. 

 

IN
S
P
E
C
T
IE

S
 

  

Onderdeel  Uitvoeringstermijn (jaar) 

Visuele inspectie lichtmast en armatuur tijdens 

groepsremplace  

 

4 

 

Inspectie lichtmasten op de NEN-3140 
Steekproef  

(200 lichtmasten per jaar) 

Functionaliteit verlichting 4 
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9. KWANTITEIT DOMEIN OVL 

 

9.1. Inleiding  

Het domein OVL bestaat uit een bovengronds en een ondergronds areaal.  

 

9.3 Bovengronds areaal  

Het bovengrondse areaal is in zijn geheel in eigendom van de gemeente Leiderdorp. Het 

bovengronds areaal bestaat onder meer uit: 

- Lichtmasten; 

- Armaturen (inclusief vsa, dimmers, etc); 

- Lampen. 

 

Onderstaande opsomming geeft de aantallen componenten weer van het bovengrondse 

areaal.  

 

Tabel 4 (databestand uit GBI, 10 jan 2019) 

 Openbare verlichting gemeente Leiderdorp 2013 2019 

Aantal masten (#) 4.995 5.129 

Aantal armaturen (#) 5.157 5.275 

Aantal lampen (#) 5.426 5.388 

Aantal lampen met LED (#) 0 588 

Procentuele hoeveelheid lampen met LED (%) 0 11,2 

Opgestelde systeemvermogen (kW) 

 

206 

Energieverbruik (kWh) 

 1.102.662 1.31.644 

Percentage energiebesparing t.o.v. 2013 (%) 0 6,9 

 

Uit bovenstaande opsomming blijkt dat op een aantal masten meerdere armaturen zijn 
bevestigd. Daarnaast bevinden zich in sommige armaturen meerdere lampen. 
 

 
Figuur 3: Leiderdorp OVL lichtbronnen naar Type. bronbestand GBI 10 jan 2019 

 

10% 

60% 

14% 
16% 

Leiderdorp OVL lichtbronnen 2019  
procentuele verdeling  naar type  

 

LED PLL SON SOX/TL
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De gemeente Leiderdorp heeft 5.389 lampen. Het overgrote deel ervan is terug te vinden 

in armaturen bevestigd op masten die langs de kant van de weg staan. De lampen die 

gebruikt worden bestaan hoofdzakelijk uit moderne conventionele lampen. Dit zijn onder 

andere de zogeheten compact fluorescentielampen (PLL) en de hogedruk natriumlampen 

(SON). Een beperkt en afnemend aandeel lampen (16%) kan worden bestempeld als 

verouderd en een groeiend aandeel lampen (10%) binnen de openbare verlichting bestaat 

uit zogeheten LED (Light Emitting Diode)  lampen. Dit zijn zeer moderne lampen die 

werken op basis van halfgeleiderfysica. 

 

Het aandeel LED verlichting groeit de komende jaren. In onderstaande figuur is dat 

grafisch weergegeven: 

 

 

Figuur 4: Toename in LED, gemeente Leiderdorp periode 2020 - 2029 
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10. KWALITEIT DOMEIN OVL 

 

10.1. Inleiding  

De kwaliteit van het domein OVL beheert Leiderdorp op twee manieren: via de 

beheergegevens en via inspecties. Voor de structurele vervangingen wordt het 

beheerbestand als uitgangspunt genomen. Periodiek wordt het bestaande areaal 

geïnspecteerd op de werkelijke technische en visuele kwaliteit.  

 

Kwaliteit van de verlichtingsinstallatie wordt bepaald aan de hand van enkele criteria: 

1. Kwaliteit op basis van functionaliteit. De juiste verlichting op de juiste plek. 

Voorbeelden hiervan zijn: (bewust) niet verlichten in natuurgebieden, of juist extra 

verlichten in het centrum of daar waar dat vanwege sociale veiligheid wenselijk is.  

2. Kwaliteit op basis van technologie. Met invoering van een LED verlichting in de 

openbare verlichting kan de openbare verlichting duurzamer worden gemaakt en 

kan er energie worden bespaard.  

3. Kwaliteit op basis van economische levensduur. Het vervangen van masten en 

armaturen aan het einde van hun economische levensduur.  

 

10.1 Kwaliteit op basis van functionaliteit 

Onderstaande figuur is een overzichtsplaatje van de openbare verlichting in de gemeente 

Leiderdorp. De figuur laat zien dat de gemeente gebieden heeft die zij bewust niet verlicht 

(bijvoorbeeld parken de Houtkamp en de Bloemerd) en gebieden waarin zij bewust afwijkt 

van een standaard armatuurkeuze en kiest voor een luxer armatuur, vaak om een extra 

accent te geven aan de sfeer in het betreffende gebied. (bijvoorbeeld gebied rondom het 

Winkelhof, de Laan van Berendrecht, woonwijk Het Heerlijke Recht) 

 

 
 

Figuur 5: overzichtsplaatje van de openbare verlichting in de gemeente Leiderdorp 
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10.2 Kwaliteit op basis van technologie 

Er zijn veel verschillende soorten lampen die in de openbare verlichting worden toegepast. 

De meeste hiervan zijn in Nederland nog steeds gasontladingslampen hoewel hun aantal 

snel kleiner wordt. LED lampen (op basis van halfgeleidertechnologie) zijn in Nederland 

sterk in opkomst, ook in Leiderdorp; Bij alle hedendaagse vervangingen wordt vanwege 

energiebesparing en duurzaamheid LED-verlichting toegepast. 

 
Figuur 6: Voorbeeld van 2 veel toegepaste conventionele armaturen in Leiderdorp. Links: Libra 
armatuur, Rechts: Aurora armatuur (momenteel te zien op de Engelendaal) 

 

 
Figuur 7: Voorbeeld van 2 veel toegepaste LED armaturen bij vervangingen in Leiderdorp: Links: 
Lightronics Brisa armatuur, Rechts: Philips Luma armatuur 

 

 

 

 

 

In onderstaande figuur is weergegeven waar op dit moment LED verlichting in de 

gemeente Leiderdorp wordt toegepast (bron: databeheer GBI jan 2019) 
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Figuur 8: LED verlichting in Leiderdorp (weergegeven met de blauwe stippen). Bron: GBI database 10 
jan 2019 

 

 

10.3. Kwaliteit op basis van levensduur 

 

Bovengronds areaal 

Door veroudering neemt de kans op gebreken van de componenten van OVL toe. Uit het 

beheerbestand is een leeftijdsverdeling gemaakt voor de masten en armaturen. 
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Figuur 9: database GBI 10 jan 2019 

 

 

Wanneer de leeftijd van de masten wordt vergeleken met de vervangingstermijnen dan is 

slechts een beperkt deel van de masten ouder dan de vervangingstermijn van 25 jaar of 

50 jaar (gietijzeren masten). In de komende beheerperiode komen daarom een beperkt 

aantal masten voor vervanging in aanmerking. 

 

 

 
Figuur 10: database GBI 10 jan 2019 

 
Met  betrekking tot de armaturen kan worden gezien dat slechts een beperkt deel (8,9%) 

de vervangingstermijn van 25 jaar heeft overschreden. De verwachting is dat het aantal 

armaturen dat de vervangingstermijn heeft overschreden de komende beleidsperiode in 

lichte mate verder zal afnemen.   
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11. BENODIGDE KOSTEN DOMEIN OVL 

 

11.1. Uitgangspunten  

In dit hoofdstuk zijn alle genoemde kosten voor de periode 2020 – 2024, 

exclusief:  

- BTW; 

- VAT (Voorbereiding, Administratie en Toezicht) deze kosten worden inzichtelijk 

gemaakt in hoofdstuk 11.2.7. 

maar inclusief: 

- Algemene Kosten (AK); 

- Winst en Risico (WR);  

- uitvoeringskosten (UK). 

 

Voor het berekenen van de benodigde kosten van het domein OVL is gerekend met 

eenheidsprijzen en kengetallen. Voor het berekenen van het aantal vervangingen, grootte 

van de inspecties of storingspercentages zijn kengetallen gehanteerd in combinatie van de 

areaalgegevens uit het beheerbestand (peilmoment 2018). Tevens is het uitvoeringsplan 

opgesteld. De wijzigingen van het areaal door het uitvoeringsplan zijn meegenomen om de 

kosten te berekenen voor de opeenvolgende jaren. In de volgende paragrafen wordt per 

kostensoort uitgelegd om welke kosten het betreft. 

 

11.2. Kostensoort 

 

11.2.1. Correctief onderhoud 

 

Correctief 

onderhoud 
2020 2021 2022 2023 2024 

Storingen €44.499  €43.445  €42.805  €42.225  €41.662  

Schade €12.714  €12.413  €12.230  €12.064  €11.903  

Vandalisme €17.482  €17.066  €16.816  €16.588  €16.367  

Totaal  €4.695 €72.924 €71.851 €70.877 €69.932 

 

1. Storingen: de gemeente heeft een overeenkomst met een onderhoudsaannemer die een 

storingswachtdienst inricht om meldingen aan te nemen. Ook het periodiek uitvoeren van de 

werkzaamheden om de storingen te verhelpen valt onder deze post. Reparaties zijn inclusief 

levering van lampen / materialen en arbeid. 

2. Schaden: de gemeente heeft een overeenkomst met een onderhoudsaannemer die zorgdraagt 

voor de schadeoplossing. Het schade verhaalproces bij de veroorzaker ligt tevens bij de 

onderhoudsaannemer. Het eigen risico € 250,- van schade meldingen valt onder deze post.  

3. Vandalisme: Vernielingen aan de installatie zijn niet te verhalen wanneer de dader niet bekend 

is. Deze kosten zijn geraamd op basis van kengetallen (stedelijk gebied en areaal).  
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4.  
11.2.2. Groot onderhoud  

 

Preventief 

Onderhoud 2020 2021 2022 2023 2024 

Groeps 

remplace lampen 
€3.487 €2.901 €12.674 €9.468 €22.414 

Schilderen    €2.000  

Reinigen LED 

armaturen 
 €612 €24 €888 €1512 

Totaal  €3.487 €3.513 €12.698 €12.356 €23.926 

 

1. Groepsremplace lampen: het groepsgewijs vervangen van lampen in Leiderdorp. Vervanging 

op basis van levensduur lampen vanuit database en inclusief levering lampen. De besparing is 

gerelateerd aan het vervangingsplan. Door led-techniek is binnen de levensduur van een 

armatuur geen lampvervanging benodigd. Wel zal in 2021 gestart worden met een acht jaarlijkse 

reiniging van led-armaturen van vanwege de lichtdoorlatendheid van de kap. 

2. Schilderen van lichtmasten:  (authentieke) masten voorzien van een verflaag dienen elke 8 

jaar opnieuw te worden geschilderd, met uitzondering van aluminium en onlangs geplaatste 

gecoate lichtmasten. Nieuw gecoate lichtmasten worden indien nodig na ca. 12 jaar geschilderd. 

Alle authentieke masten zijn in 2018 geschilderd.  
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11.2.3. Vervangingen  
 

11.2.3.1. Component lichtpunten 

 

Component Lichtpunten 2020 2021 2022 2023 2024 

masten € 333.912 € 214.373 € 194.801 € 180.596 € 232.898 

Armaturen € 214.896 € 131.508 € 122.301 € 116.587 € 157.501 

Project vervanging afhankelijk IBOR -

Hoofdstraat OW 
€ 170.000     

Project vervanging afhankelijk IBOR -

Oranjewijk 
 € 115.000 

6
 € 118.000   

      

Af- en aansluitkosten 7      

Interne kosten beheer  
     

     

Totaal  € 548.807 € 474.707 € 448.155 
8
 € 306.098 € 402.111 

 

1. Armaturen: Het betreft de vervangingskosten van armaturen die buurtgericht worden 

uitgevoerd. De post betreft materiaal en vervangingskosten. 

2. Lichtmasten: Het betreft de vervangingskosten van lichtmasten die buurtgericht worden 

uitgevoerd. De post betreft materiaal en vervangingskosten. 

 

  

                                                
6 €115.000 opgenomen in 2020 onder de kopjes “vervangingen masten en armaturen” t.b.v. de OVL 

Oranjewijk.  
7 zitten verwerkt in de kosten voor armaturen en lichtmasten (vervangingen) 
8 Totaal bedrag is gelijk aan (vervangingen masten + vervangen armaturen – OVL OW) * 1,03 + OVL 
OW. De factor 1.03 is een correctiefactor van 3% die is toegepast vanaf 2021. 
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11.2.4 Onderzoek en advies 

 

Inspecties 2020 2021 2022 2023 2024 

Lichtmasten  € 4.768  € 4.692  € 4.588  € 4.577  € 4.768  

Bovengronds: werking 

verlichting & Visuele 

inspecties lichtmasten  9 

     

Advieskosten OVL  €21.000  €22.000  €22.000  €22.000  €22.000  

Totaal  € 25.768 € 26.692 € 26.588 € 26.577 € 26.768 

 
1. Lichtmasten: middels een steekproef behorende bij de NEN 3140 worden lichtmasten op de 

veiligheid geïnspecteerd. 

2. Bovengronds - functionaliteit verlichting: Medio september worden voor de donkere periode 

alle lichtpunten gecontroleerd op de werking van het licht. 

3. Visuele kwaliteit lichtmasten: Tijdens de groepsremplace en/ reiniging van led-armaturen 

worden de lichtmasten geïnspecteerd op: corrosie, scheefstand, stickers etc. 

4. Advieskosten: inhuur ondersteuning advies beleid en beheeraspecten OVL. 

 

11.2.5 Beheerkosten 

 

Beheerkosten 2020 2021 2022 2023 2024 

Databeheer GBI10      

IV-schap € 15.000  € 15.000  € 15.000  € 15.000  € 15.000  

Incidenteel GBI-beheer € 2.500  € 2.500  € 2.500  € 2.500  € 2.500  

Totaal  € 17.500 € 17.500 € 17.500 € 17.500 € 17.500 

 
1. Databeheer (GBI): kosten beheersysteem en het muteren van beheergegevens. 

2. Lichtmanagement: abonnementskosten lichtmanagement systemen. 

3. IV-schap: inhuur van installatieverantwoordelijke en adviezen/rapportages. Daarnaast vallen 

spoedwerkzaamheden onder deze kostensoort. 

4. Incidenteel GBI-beheer: Voor de configuratie van het beheerbestand naar GBI-format is 
incidenteel een vast bedrag opgenomen per jaar.  

                                                
9
Bedragen opgenomen onder storingen, schades en vandalisme 

10 Zit verwerkt in jaarlijkse advieskosten 
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11.2.6 Energie en netbeheer 

 

Energie en netbeheer 2020 2021 2022 2023 2024 

) Energie Verbruikskosten  € 102.389  € 100.950  € 101.633  € 98.105  € 96.037  

Netbeheerkosten  € 58.952 € 59.836  € 60.733  € 61.644  € 62.569  

Totaal  € 161.340 € 160.785 € 162.366 € 159.750  € 158.604  

 

1. Energiekosten: de kosten voor het energieverbruik van het domein OVL heeft enerzijds 

betrekking op het kWh-verbruik en de daaraan gerelateerde vergroening en energiebelastingen 

(gestaffelde energiebelasting + opslag duurzaam energie). Anderzijds maken de interne (t.b.v. 

lichtmastreclame) en de eventuele externe verrekeningen (Provincie Zuid-Holland) onderdeel uit 

van de kosten voor het energieverbruik van elkaars netten. 

2. Netbeheerkosten: De jaarlijkse kosten voor het netbeheer betreffen voor het eigen net de 

afdracht aan de netbeheerder voor de aansluiting van de OV-kasten op het net van de 

netbeheerder. Voor het gereguleerde domein wordt voor elke aansluiting (lichtmast) een tarief 

berekend wat bestaat uit (capaciteitsgebruik, leveringskosten, aansluittarief en meetdienst). 

 

11.2.7. VAT kosten  

Voor werkzaamheden in het kader van de werkvoorbereiding, directievoering, toezicht, en  

coördinatie rondom het onderhoud en vervangingen hanteert het domein OVL een VAT 

percentage van 0% omdat dit voornamelijk door de beheerder wordt gedaan. De post 

Energie en Netbeheer zijn buiten beschouwing gelaten. 

 

VAT/werk-

voorbereiding 
2020 2021 2022 2023 2024 

Werkvoorbereiding-

Exploitatie (0%) 
0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

VAT-Groot onderhoud 

(0%) 
0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

VAT-Vervangingen 

(0%) 
0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Totaal       

 
1. Werkvoorbereiding, directievoering, toezicht, coördinatie – exploitatie: Het betreft het 

percentage van 0% over alle posten met betrekking tot het dagelijks onderhoud en beheer, met 

uitzondering van de incidentele beheerkosten om de beheergegevens over te zetten naar het 

GBI format. De kosten betreffen onder andere: het opstellen van bestekken voor het dagelijks 

onderhoud, IV-schap en de inhuur van externen met betrekking tot het dagelijks beheer en 

onderhoud.  

2. Werkvoorbereiding, directievoering, toezicht, coördinatie - Groot onderhoud: Het betreft 

het percentage van 0% over de post groot onderhoud. 

3. Werkvoorbereiding, directievoering, toezicht, coördinatie - Vervangingen 

(investeringen): Het betreft het percentage van 0% over alle vervangingskosten en overige 

kosten.  
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11.2.8. Benodigde functies voor het beheren van domein OVL 

Onderstaande tabel is de kostenverdeelstaat vanuit de begroting 20XX weergegeven met 

daarin de bijdrage van het domein OVL aan de gemeentelijke organisatie.  

 

Kostenverdeelstaat 2020 2021 2022 2023 2024 

Kostenverdeelstaat      

Totaal       

 

 

11.2.9 Benodigde Kapitaalslasten  

 

Kapitaalslasten 2020 2021 2022 2023 2024 

Totaal € 45.907 € 71.683 € 87.656 € 102.157 € 115.617 

 
1. Afschrijvingen: volgens de gemeentelijke systematiek worden investeringen in het domein OVL 

in 20 jaar afgeschreven. De investeringen betreffen de posten vervangingen exclusief de VAT 

kosten over de investeringen. 

2. Rente: over de investeringen wordt gerekend met een rentevoet van 0,75%. 
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12. BUDGETTEN 

 

12.1. Inleiding  

In dit hoofdstuk wordt het verschil inzichtelijk gemaakt tussen de benodigde budgetten en 

de huidige beschikbare budgetten voor het domein OVL. 

 

12.2. Exploitatie 

 

EXPLOITATIE OMSCHRIJVING 2020 2021 2022 2023 2024 

  
  

PERIODIEKE B&O KOSTEN € 79.463 € 77.580 € 76.438 € 75.401 € 74.396 

REINIGEN LED ARMATUREN   
(Euro)  

€ 612 € 24 € 888 € 1.512 

TOTALE KOSTEN  
BEHEER & ONDERHOUD 
(EURO) 

€ 79.463 € 78.192 € 76.462 € 76.289 € 75.908 

 

 

12.3. Voorziening 

 

VOORZIENING OMSCHRIJVING 2020 2021 2022 2023 2024 

  
  

CONSERVEREN MASTEN  
(Euro) 

         

VERVANGEN LAMPEN   
(Euro) 

€ 3.487 € 2.901 € 12.674 € 9.468 € 22.414 

TOTALE KOSTEN 
VOORZIENING (EURO) € 3.487 € 2.901 € 12.674 € 9.468 € 22.414 

 

 

12.4. Investering 

 

INVESTERINGEN OMSCHRIJVING 2020 2021 2022 2023 2024 

  
  

VERVANGEN MASTEN   
(Euro) 

€ 333.912 € 214.373 € 194.801 € 180.596 € 232.898 

VERVANGEN 
ARMATUREN   (Euro) 

€ 214.896 € 131.508 € 122.301 € 116.587 € 157.501 

OVL deel Hoofdstraat 
Oranjewijk 

€170.000 11     

OVL  Oranjewijk  
12

    

TOTALE KOSTEN  
INVESTERINGEN  
(EURO) 

€ 718.808 € 356.257 € 326.615 € 306.098 € 402.111 

 

                                                
11 €170.000 opgenomen in 2020 onder de kopjes “vervangingen masten en armaturen” t.b.v. de OVL 

deel Hoofdstraat in de Oranjewijk.  
12 Totaal bedrag is gelijk aan (vervangingen masten + vervangen armaturen * 1,03 . De factor 1.03 is 
een correctiefactor van 3% die is toegepast vanaf 2021. 
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13. PLANNING WERKZAAMHEDEN JAARSCHIJVEN 2018-2023 

 

13.1. Inleiding  

Naast het dagelijks en groot onderhoud bestaat een groot deel van de kosten van het 

domein uit het vervangen van de installatie. Op basis van het areaal aan masten  en 

armaturen bedraagt de jaarlijkse theoretische vervangingsgrootte op basis van 

economische levensduur:  

- ca. 200 masten; 

- ca. 210 armaturen. 

 

De praktijk leert dat de aantallen vervangingen afwijken met betrekking tot de 

theoretische aantallen. 

 

Het areaal van het domein OVL is met de bouw van woonwijken en industriegebieden, en 

voorgaande vervangingen, parallel geïnstalleerd waardoor de vervangingsjaren niet 

gelijkmatig zijn verspreid. Daarnaast kiest Leiderdorp ervoor om de vervangingen 

integraal per buurt/wijk uit te voeren. Waar mogelijk, wordt ook integraal met andere 

domeinen zoals riolering, wegen, groen en kunstwerken gezamenlijk opgetrokken. De 

volgende paragraaf gaat in op de aantallen vervangingen uit het vervangingsplan. 

 

13.2. Planning vervanging  

 

OMSCHRIJVING 2020 2021 2022 2023 2024 

VERVANGEN MASTEN 

(#) 
454 336 300 295 315 

VERVANGEN 

ARMATUREN (#) 
464 338 300 310 324 

 

13.3. Planning werkzaamheden  

Alle uitvoeringswerkzaamheden aan de openbare verlichting worden door externe partijen 

uitgevoerd. De gemeente heeft geen eigen onderhoudsdienst voor het domein OVL. 

 

Voor de werkzaamheden met betrekking tot de voorbereiding, advisering en toezicht is de 

beheerder de initiator. Deze werkzaamheden worden naar gelang de capaciteit en 

aanwezigheid van de benodigde expertise door de gemeentelijke organisatie uitgevoerd. 

Wanneer het niet mogelijk is om binnen de eigen organisatie de werkzaamheden uit te 

voeren dan worden deze bij een externe partij belegd. 
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14. MEERJAARCOMPLEX 

 

14.1. Inleiding  

Om inzicht te geven in de financiën na de beheerperiode geven onderstaande paragrafen 

het meerjarenperspectief van het domein OVL weer.  

 

14.2. Kapitaal dat domein OVL vertegenwoordigd 

 

De nieuwwaarde van het areaal bedraagt: 

 

Kapitaal Kapitaalgrootte (€) 

Bovengronds €6.411.250   

Ondergronds €0 

Totaal  €6.411.250 

 
op basis van een standaard lichtpunt à € 1.250 (lichtmast en armatuur). 

 

 

14.3. Doorkijk richting toekomst 

14.3.1 Groot Onderhoud 

 

De gemeente Leiderdorp heeft voor de beleidsperiode 2020 – 2029 een vervangingsplan 

openbare verlichting opgesteld. Dit vervangingsplan kan in de komende beleidsperiode 

nog worden bijgesteld omdat een integrale aanpak (IBOR) binnen de gemeente Leiderdorp 

prevaleert. Hierbij wordt de openbare verlichting - indien mogelijk en nodig - tegelijk 

vervangen met wegvervanging, riool- en groenonderhoud. Aanvullend op de eerder 

genoemde beleidspunten en beheer- en onderhoudsmethodiek zijn de volgende 

uitgangspunten van toepassing op het vervangingsplan:  

 De gemeente Leiderdorp kiest in vrijwel alle situaties voor het straatgewijs vervangen 

van lichtmasten en armaturen. Het gelijktijdig vervangen van een hele straat zorgt 

voor een eenduidig straatbeeld en een eenduidige verlichtingskwaliteit in de straat. 

Het nadeel van straatgewijs vervangen is dat lichtmasten en armaturen in 1 straat op 

verschillende data geplaatst kunnen zijn. Hierdoor kan het voorkomen dat er 

lichtmasten en armaturen zijn die (nog) niet de technische levensduur bereikt hebben, 

maar waarvan besloten is om toch tot vervanging over te gaan omdat het merendeel 

van de straat de technische levensduur wel al bereikt heeft, of heeft overschreden.  

 Zoveel mogelijk lichtmasten, armaturen en lampen zullen 1-op-1 worden vervangen. 

Er worden hierbij moderne, duurzame en gelijkwaardige materialen gebruikt waar bij 

de lichttypekeuze en armatuurkeuze LED-verlichting wordt toegepast. Lichtpunten 

veranderen in basis niet van plek. Bij vervangingen zal de verlichtingskwaliteit gelijk 

blijven, danwel verbeteren.  

 Er is in het vervangingsplan geen rekening gehouden met verdere uitbreiding van het 

areaal door bijvoorbeeld door nieuwbouw of nieuwe projecten aangezien keuze voor 

materialen, aantallen en kosten op het moment van schrijven nog niet zijn- en kunnen 

worden bepaald. 
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14.3.2 Vervangingen groot onderhoud 

In onderstaande tabel is het beoogde aantal mast- en armatuurvervangingen per jaar 

weergegeven.  

 

Jaar 
Aantal 

mastvervangingen 

Aantal 

armatuurvervangingen 

2020 454 464 

2021 336 338 

2022 300 300 

2023 295 310 

2024 315 324 

 

 

 

14.3.4. LED ontwikkelingen in de openbare verlichting 

In 2013 is de gemeente Leiderdorp begonnen met het structureel introduceren van LED-

lampen in haar openbare verlichting. In 2017 bestaat 8,7% van de verlichting uit LED-

lampen. Dat aandeel zal komende jaren verder groeien. De groei van LED verlichting in 

Leiderdorp is weergegeven in de volgende tabel: 

 

Jaar Aantal LED (cumulatief) 
Percentage LED lampen 

(t.o.v. 2013) 

2020 1056 20% 

2021 1520 28,8% 

2022 1858 35,2% 

2023 2158 40,9% 

2024 2468 46,8% 

   

2029 3672 69,6% 

 

In 2020 bestaat naar verwachting 19% van de openbare verlichting in Leiderdorp uit LED 

verlichting. Vanaf 2026 bestaat meer dan de helft van alle openbare verlichting uit 

energiezuinige en duurzame LED-verlichting. Vanuit de huidige visie en gedachten is het 

aannemelijk dat dit percentage na 2029 nog verder zal toenemen.  

 

De exacte aantallen LED vervangingen per jaar kunnen momenteel nog niet worden 

bepaald. Er wordt met vervangingen namelijk ook rekening gehouden met weg en 

rioolvervanging (IBOR). Zo is bijvoorbeeld onlangs besloten om de vervanging van de 

openbare verlichting van een (deel) van de Leyhof enkele jaren naar voren te halen. Dit in 

verband met noodzakelijk onderhoud aan weg, elektra en riool dat zal plaatsvinden 
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vanwege de lokale (extreme) verzakkingen. Als deze (extra) vervangingen  worden 

meegenomen in de prognose voor vervangingen voor openbare verlichting kan het 

aandeel LED in 2020 nog enkele procenten hoger uitvallen dan de berekende 19%. 

 

Op dit moment is in veel gemeenten led-techniek de standaard geworden. Ook de 

leveranciers zetten zich geheel in op de led-techniek. Hierdoor dalen op termijn de prijzen 

van de led-armaturen. 

 

Daarnaast verbetert de LED-techniek en is er een grote ontwikkeling op het gebied van 

lichtmanagement oplossingen. De verwachting is dat lichtpunten in de toekomst meer 

intelligentie gaan bevatten waardoor (op afstand) de lichtkwaliteit is te controleren en 

inzicht in het functioneren is te verkrijgen. 

 

Door enerzijds de daling van de prijzen van ‘standaard’ led-armaturen en anderzijds het 

aanbod van meer controle mogelijkheden, zijn in de toekomst keuzen nodig om te bepalen 

wat de gewenste lichtbehoefte is en de wijze waarop het areaal wordt gemonitord en 

wordt bestuurd. 
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Bijlage 1 Toelichting wet- en regelgeving en beleidskaders 

 

Aansprakelijkheid 

De Nederlandse wegbeheerder kan aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan 

door een eenzijdig verkeersongeval ten gevolge van de gebrekkige of gevaarlijke toestand 

van de openbare weg. De OVL is daar onderdeel van. Onderscheid moet gemaakt worden 

tussen de risicoaansprakelijkheid uit art. 6:174 BW en de schuldaansprakelijkheid zoals 

neergelegd in art. 6:162 BW. Krachtens art. 6:174 is de wegbeheerder aansprakelijk 

wanneer de openbare weg niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven 

omstandigheden mag stellen, waardoor zich een gevaar voor personen en zaken 

verwezenlijkt. Hier geldt de risicoaansprakelijkheid. Dat wil zeggen dat de weggebruiker 

niet meer de schuld van de wegbeheerder moet aantonen maar ‘slechts’ de gevaarlijke 

toestand van de weg (uitrusting) en het daardoor optreden van gevaar. Hierbij moet wel 

aangemerkt worden dat er slechts sprake is van een inspanningsverplichting, de openbare 

weg hoeft niet steeds in perfecte staat te verkeren. De wegbeheerder is dan ook niet 

aansprakelijk, krachtens art. 6:174 BW, in een situatie waarin de tijdsduur tussen het 

ontstaan van het gebrek en het verwezenlijken van het gevaar zo kort was dat het gevaar 

redelijkerwijs niet te voorkomen was. 

 

Aansprakelijkheid kan beperkt worden door: 

 het programmatisch en systematisch uitvoeren van inspecties en onderhoud; 

 een systeem van rationeel beheer (meerjaren vervangingsplan, beleidsplan); 

 een goed werkend klachtenmanagement; 

 snel handelen bij het verhelpen van schades en storingen. 

 

Aansprakelijkheid krachtens art. 6:162 BW vereist een onrechtmatigheid, de toerekening 

hiervan en schade. Bovendien wordt er in dit artikel van uit gegaan dat er een causaal 

verband kan worden gelegd tussen de onrechtmatige gedraging en de schade. Wanneer de 

wegbeheerder aansprakelijk is voor de schade, heeft de benadeelde in beginsel recht op 

volledige compensatie van de geleden schade. Hoewel het wettelijk niet is vastgelegd dat 

een weg of de openbare ruimte verlicht moet worden, kan het ontbreken van verlichting 

wel worden aangemerkt als het plegen van een onrechtmatige daad.  

Als het ontbreken van verlichting dan wel een onvoldoende of misleidende verlichting tot 

gevaarlijke situaties kan leiden, zal de wet in veel gevallen zo moeten worden 

geïnterpreteerd dat een adequate verlichting vereist is. Indien de rechter van mening 

mocht zijn dat dit het geval is, dan zou de gemeente zich kunnen beroepen op het 

gevoerde beleid zoals vastgelegd in een beleidsplan. Het besluit om op de betreffende weg 

geen verlichting aan te brengen kan in dit geval als redelijk beschouwd worden, zodat de 

gemeente niet een gebrek aan zorg verweten kan worden. 

 

Wel kan de gemeente aansprakelijk gesteld worden voor schade ontstaan door 

ondeugdelijke verlichtingsmiddelen ten gevolg van achterstallig of geheel nagelaten 

onderhoud. Bijvoorbeeld door slecht preventief en curatief onderhoud kunnen armaturen 

of kappen losraken en naar beneden vallen op voorbijgangers of geparkeerde auto’s. 

Masten kunnen doorroesten en omvallen en op die manier schade veroorzaken. Aardingen 

en voedingen kunnen losraken waardoor aanrakingsgevaar kan ontstaan van onder 

spanning staande delen. De wegbeheerder kan zich tegenover de weggebruiker onttrekken 

aan aansprakelijkheid met een beroep op een contractueel beding tussen hem en derden 

(bijvoorbeeld een onderhoudsaannemer). Uitgangspunt is dat bij een erkenning van 

aansprakelijkheid de (verkeer)situatie aangepast wordt. 
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Gevallen waarbij aansprakelijkheid van de gemeente erkend wordt, worden systematisch 

geregistreerd, zodat de betreffende situaties ook daadwerkelijk aangepast kunnen worden. 

Installatieverantwoordelijkheid komt voort uit wet- en regelgeving. Om de organisatie op 

een juiste manier in te richten, is het belangrijk om goed in beeld te hebben wat de wet 

voorschrijft, welke normen er bestaan hoe dit zich vertaalt naar de praktijk.  

 

Arbo-wetgeving en normen 

Vanuit de Arbo-wet wordt verplicht om alle werknemers een gezonde en veilige werkplek 

te verschaffen. Er wordt niet direct invulling gegeven aan de wijze waarop de wet gevolgd 

dient te worden. Er is wel een aantal elektrotechnische normen die zodanig zijn opgezet 

dat, indien goed gevolgd, (naar alle waarschijnlijkheid) aan de Arbowet wordt voldaan. 

Voor laagspanningsinstallaties zijn dat de volgende: 

 

NEN-EN 50110: Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Algemene bepalingen 

(Europese basisbepalingen) 

 

NEN 3140: Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Aanvullende 

Nederlandse bepalingen voor laagspanningsinstallaties 

 

NEN 1010:  Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties (bouwnorm) 

 

Deze normen beschrijven een werkwijze waarmee aan de wet kan worden voldaan. 

Daarnaast zijn ze algemeen geaccepteerd is als zijnde veilig, werkbaar en in gebaseerd op 

de laatste inzichten. In overeenkomsten tussen partijen wordt het toepassen van deze 

normen daarom ook vaak geëist, om voor beide partijen duidelijk vast te leggen welke 

kwaliteit, mate van veiligheid en werkwijze gewenst zijn. 

 

De NEN-EN 50110 en NEN 3140 vormen samen de BEI (Bedrijfsvoering van Elektrische 

Installaties). Sinds 2011 zijn de twee normen volledig samengevoegd en kan worden 

volstaan met de laatste versie van de NEN 3140 (NEN 3140:2011). Ze beschrijven de 

organisatie, voorschriften en procedures die het veilig werken aan en in de nabijheid van 

elektrische installaties mogelijk maken. 

 

De NEN 1010 is een norm voor het bouwen van veilige laagspanningsinstallaties. 

Installaties die gebouwd zijn volgens de NEN 1010 voldoen aan de veiligheid die bedoeld 

wordt in artikel 3.4 van het Arbo-besluit. Daarnaast wordt deze norm een aantal malen 

genoemd in de ‘Regeling bouwbesluit’ als richtlijn voor elektrische installaties in 

bouwwerken (woningen, kantoren, openbare gebouwen, etc.). 

 

Veel installaties van netbeheerders zijn niet gebouwd volgens de NEN 1010, zijn complex 

en vereisen specifieke kennis om hier veilig te kunnen werken. Om deze reden maken 

netbeheerders in het algemeen gebruik van de BEI (= NEN 3140), aangevuld met extra 

procedures (het Branche Supplement). 
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Bijlage 2 Visuele inspectie velden GBI-beheersysteem 

 

Visuele inspectie GBI  

 

Lichtmast 

- Inspectiedatum; 

- Algemene toestand, voet, fundatie; 

- Staat schilderlaag;   

- Scheefstand; 

- Staat elektrisch. 

 

Armatuur 

- Inspectiedatum; 

- Staat constructie/ophanging/reflector; 

- Staat (licht) kap;  

- Staat elektrisch. 

 

Kwaliteitsbeoordeling 

1 normaal 

2 matig 

3 slecht 

4 zeer slecht/niet handhaven  
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Bijlage 3 Areaalgegevens 

 

 Openbare verlichting gemeente Leiderdorp 2013 2019 

Aantal masten (#) 4.995 5.129 

Aantal armaturen (#) 5.157 5.275 

Aantal lampen (#) 5.426 5.388 

Aantal lampen met LED (#) 0 588 

Procentuele hoeveelheid lampen met LED (%) 0 11 

Opgestelde systeemvermogen (kW) 214 206 

Energieverbruik (kWh) 1.102.662 1.031.644 

Percentage energiebesparing t.o.v. 2013 (%) 0 6,9 

 

3.1    Financiële doorkijk 2020 - 2029 
Opname 10-01-2019 

 
 

 

JAARTAL  2020 2021 2022 2023 2024

INVESTERINGEN VERVANGEN MASTEN   (Aantal) 454 336 300 295 315

VERVANGEN MASTEN   (Euro) € 333.912 € 214.373 € 194.801 € 180.596 € 232.898

VERVANGEN ARMATUREN   (Aantal) 464 338 300 310 324

VERVANGEN ARMATUREN   (Euro) € 214.896 € 131.508 € 122.301 € 116.587 € 157.501

TOTALE KOSTEN INVESTERINGEN € 548.807 € 345.881 € 317.102 € 297.182 € 390.399

ENERGIEVERBRUIK ENERGIEVERBRUIK   (kWh) 970.201 911.012 881.903 851.293 833.344

ENERGIEVERBRUIK   (Euro) € 102.389 € 100.950 € 101.633 € 98.105 € 96.037

BESPARING ENERGIEVERBRUIK  TOV 2013 12,0% 17,4% 20,0% 22,8% 24,4%

NETBEHEERKOSTEN     (Euro) € 58.952 € 59.836 € 60.733 € 61.644 € 62.569

TOTALE KOSTEN ENERGIE € 161.340 € 160.785 € 162.366 € 159.750 € 158.606

VOORZIENING CONSERVEREN MASTEN  (SCHILDEREN)  (Euro)

VERVANGEN LAMPEN   (Aantal) 162 150 674 555 1.069

VERVANGEN LAMPEN   (Euro) 3.487 2.901 12.674 9.468 22.414

AANTAL LED LAMPEN 1.056 1.520 1.858 2.158 2.468

PERCENTAGE LED LAMPEN 20,0% 28,8% 35,2% 40,9% 46,8%

TOTALE KOSTEN VOORZIENINGEN 3.487€     2.901€     12.674€   9.468€     22.414€   

BEHEER EN ONDERHOUD PERIODIEKE B&O KOSTEN € 79.463 € 77.580 € 76.438 € 75.401 € 74.396

REINIGEN LED ARMATUREN   (Aantal) 51 2 74 126

REINIGEN LED ARMATUREN   (Euro) 612 24 888 1.512

BESPARING B&O TOV 2018 1,9% 4,2% 5,7% 6,9% 8,2%

TOTALE KOSTEN BEHEER EN ONDERHOUD GEMEENTE € 79.463 € 78.192 € 76.462 € 76.289 € 75.908

JAARTAL  2025 2026 2027 2028 2029

INVESTERINGEN VERVANGEN MASTEN   (Aantal) 236 188 249 185 108

VERVANGEN MASTEN   (Euro) € 146.193 € 130.043 € 156.085 € 114.462 € 67.284

VERVANGEN ARMATUREN   (Aantal) 236 188 261 195 113

VERVANGEN ARMATUREN   (Euro) € 90.922 € 82.936 € 102.475 € 74.971 € 44.171

TOTALE KOSTEN INVESTERINGEN € 237.115 € 212.979 € 258.560 € 189.434 € 111.455

ENERGIEVERBRUIK ENERGIEVERBRUIK   (kWh) 746.535 733.930 691.965 669.307 653.475

ENERGIEVERBRUIK   (Euro) € 86.033 € 84.580 € 79.744 € 77.133 € 75.308

BESPARING ENERGIEVERBRUIK  TOV 2013 32,3% 33,4% 37,2% 39,3% 40,7%

NETBEHEERKOSTEN     (Euro) € 63.508 € 64.460 € 65.427 € 66.408 € 67.405

TOTALE KOSTEN ENERGIE € 149.540 € 149.040 € 145.171 € 143.541 € 142.713

VOORZIENING CONSERVEREN MASTEN  (SCHILDEREN)  (Euro) 14.000

VERVANGEN LAMPEN   (Aantal) 188 123 86 225 299

VERVANGEN LAMPEN   (Euro) 3.670 3.221 1.407 3.984 4.993

AANTAL LED LAMPEN 2.792 3.028 3.216 3.477 3.672

PERCENTAGE LED LAMPEN 52,9% 57,4% 61,0% 65,9% 69,6%

TOTALE KOSTEN VOORZIENINGEN 3.670€     17.221€   1.407€     3.984€     4.993€     

BEHEER EN ONDERHOUD PERIODIEKE B&O KOSTEN € 73.000 € 72.246 € 71.475 € 70.601 € 69.952

REINIGEN LED ARMATUREN   (Aantal) 108 223 471 464 389

REINIGEN LED ARMATUREN   (Euro) 1.296 2.676 5.652 5.568 4.668

BESPARING B&O TOV 2018 9,9% 10,8% 11,8% 12,9% 13,7%

TOTALE KOSTEN BEHEER EN ONDERHOUD GEMEENTE € 74.296 € 74.922 € 77.127 € 76.169 € 74.620
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Bijlage 4 Vervangingen masten en armaturen geografisch weergegeven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
  

Figuur 11: Groen: jaar 2017, Donkerblauw: jaar 2018, Lichtblauw: jaar 2019, Geel: jaar 2020. Bij 
alle mast en armatuurvervangingen wordt LED-verlichting toegepast 



Gemeente Leiderdorp, OVL                                     47 

 

13.OVL.beheerplan 2019-2023   10-01-2019 

Bijlage 5 Beeldkwaliteitscatalogus CROW 

 

Beeldkwaliteit OVL 
De gemeente Leiderdorp hanteert voor het domein OVL het niveau B van de 

beeldkwaliteitscatalogus CROW. De herziende versie van 2015 is identiek aan die van 

2013 voor het domein OVL. 
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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. 
 

 

 
 

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. 
  

 

 
 
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. 
 

 

 
 
In bijlage 10 is een gespecificeerd overzicht opgenomen van bovenstaande 

begrotingsbedragen. 
  

KUNSTWERKEN 2020 2021 2022

Beschikbaar 707.189€          697.331€          713.977€              

Benodigd 656.223€          630.373€          660.295€              

Verschil 50.965€            66.958€            53.682€                

Exploitatie

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

712.539€          711.100€          709.662€             708.224€          706.785€          705.347€          703.908€          

698.410€          724.651€          732.863€             766.229€          774.814€          783.151€          791.732€          

14.129€            -13.551€           -23.201€              -58.006€           -68.029€           -77.804€           -87.823€           

Voorziening

KUNSTWERKEN 2020 2021 2022

Beginstand 400.000€          472.151€          308.241€              

Dotatie 163.689€          163.689€          163.689€              

Onttrekking -91.538€           -327.599€         -87.018€               

Eindstand 472.151€          308.241€          384.911€              

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

384.911€          418.446€          542.347€             87.121€            166.135€          245.148€          320.986€          

163.689€          163.689€          163.689€             163.689€          163.689€          163.689€          163.689€          

-130.154€         -39.788€           -618.915€            -84.675€           -84.675€           -87.851€           -84.675€           

418.446€          542.347€          87.121€               166.135€          245.148€          320.986€          400.000€          

Investeringen

KUNSTWERKEN 2020 2021 2022

Beschikbaar 2.500.000€       900.000€          -€                     

Benodigd 1.341.975€       485.397€          1.434.704€           

Verschil 1.158.025€       414.603€          -1.434.704€          

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

-€                 -€                 -€                    -€                 -€                 -€                 -€                 

983.322€          208.831€          473.760€             222.990€          219.188€          225.709€          435.000€          

-983.322€         -208.831€         -473.760€            -222.990€         -219.188€         -225.709€         -435.000€         
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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 onderhouds-
behoefte 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…. 
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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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o 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. 

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

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

 
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.  
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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 meerjaren-

programma’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  Programmering Par. 3.x  Uitvoering Par. 3.x  Evaluatie Par. 3.x 
Normen en 

richtlijnen (wet) 
 

Landelijk beleid 
 

Provinciaal beleid 
 

Gemeentelijk beleid: 

- walkanten 

- civiele 

kunstwerken 

- wegen 

- water en riolering 
- groen 

- monumenten 

 

 Betreffende: 

- beheergebied 

- integraal gebiedsgerichte  

   plannen  

- streefbeelden en functie- 

   eisen  

- beheerfilosofie / -strategie 

- beheerbeleid 
- onderhoudsfilosofie 

- communicatie, procedures 

- informatiebeheer 

- onderbouwing 

maatregelen 
 

Meerjarenbegroting: 

- beheer- en    

   onderhoudskosten 

- investeringen 

- personele capaciteit 

 

 

 Opstellen van: 

- functioneel PvE 

- technisch PvE 
 

Uitvoering 

maatregelen: 

- storingsonderhoud 

- dagelijks onderhoud 

- functionele 

wijzigingen 

- vervangings 

- renovatie / 

restauratie 
 

Uitvoering taken: 

- uitvoering inspecties 

- monitoring 

- vergunningverlening 
- deformatiemetingen 

- funderingsonderzoek 

- toetsen op veiligheid 

 

 Evaluatie op: 

- geld / middelen 

- producten 

- effecten  

- processen 

 

 

 

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 functie-

eisen 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 Functievervulling van bouw- en installatiedelen incidenteel in 
gevaar 

5 Slechte conditie 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”.  
 



Gemeente Leiderdorp, RT Informatisering / RT Samen Infra                            19 van 40 

 

 
20180018-R-1 BHP_civiele_kunstwerken d6_ 2018-01-21.docx 21 januari 2019 

 

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  Ad hoc  

Schoonspuiten bruggen 1 

Reinigen rondom de brug (vegen, groen)  1 

Reinigen brug (geheel) 6  

Bijwerken conservering hout 6 

Houtreparaties  6  

Conserveren houten leuningen/ bijwerken overige houten bouwdelen 6 

Bijwerken stalen leuning 8 

Dekdelen, deels vervangen 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. 
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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 6 

Conserveren betonnen delen 12 

Slijtlaag bitumineus, bijwerken 6 

Slijtlaag bitumuneus, geheel vervangen 12 

Slijtlaag epoxy, bijwerken 12 

Slijtlaag epoxy, geheel vervangen 24 

Houten delen (incl. hoofddraagconstructie & leuningen), groot 
onderhoud 

24 

Voegovergang bitumineus, vervangen 12 

Voegovergangen rij-ijzers, vervangen 30 

Stalen liggers, groot onderhoud 12-18 

Opleggingen staal, vervangen 36 

Betonreparaties / reparatie metselwerk  24 

Herstelwerkaamheden talud, -bekleding 12 

  

Extra bij beweegbare bruggen: 

Onderhoud M/E/H (bewegingswerken)  0,5 

Onderhoud bovenbouw (balansconstructie)  1 

Vervangen lampen signaalverlichting  3 

Conservering slagbomen en kasten  6 

Herstel slijtlaag op val  6 

Herstel conservering val en bovenbouw  6 

Reviseren mechanische delen (M)  15 

Reviseren elektrische delen (E)  15 

Reviseren hydraulische delen (H) 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 25-30 

Stalen brug 80 

Betonnen en composiet brug / metselwerk 80 

Houten damwand /beschoeiing / stuw 30 

Stalen damwand / stuw 60 

Duiker, beton >90 

Vervangen remmingwerk 30 

Vervangen bewegingsinstallatie (E) 30 

Vervangen lessenaar 30 

Vervangen bewegingsinstallatie (M) 40 

Vervangen bewegingsinstallatie (H) 20 

Vervangen slagboominstallatie 25 

Vervangen monitors en camera’s 5 

Vervangen luidsprekers 10 

Vervangen land- en scheepvaartseinen 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 
Aantal civiele 

kunstwerken 

Autoweg 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 
Aantal civiele 
kunstwerken 

Beton 65 

Beton-Metselwerk 1 

Beton-Staal 1 

Hout 51 

Houten ligger-Kunststof dek 15 

Kunststof 19 

Metselwerk 4 

Staal 11 
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Staal-Hout 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  €         91.538  

2021  €       327.599  

2022 €         87.018 

2023 €       130.154 

2024 €         39.788 

2025 €       618.915 

2026 €         84.675 

2027 €         84.675 

2028 €         87.851 

2029 €         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). 
 

 

 
 
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). 

 

 

 
 
Gemiddeld zal dus € 163.689,- per jaar gebruikt worden voor het civieltechnisch groot 
onderhoud. Dit bedrag is inclusief VAT. 
  

KUNSTWERKEN 2020 2021 2022

Beschikbaar 707.189€          697.331€          713.977€              

Benodigd 656.223€          630.373€          660.295€              

Verschil 50.965€            66.958€            53.682€                

Exploitatie

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

712.539€          711.100€          709.662€             708.224€          706.785€          705.347€          703.908€          

698.410€          724.651€          732.863€             766.229€          774.814€          783.151€          791.732€          

14.129€            -13.551€           -23.201€              -58.006€           -68.029€           -77.804€           -87.823€           

Voorziening

KUNSTWERKEN 2020 2021 2022

Beginstand 400.000€          472.151€          308.241€              

Dotatie 163.689€          163.689€          163.689€              

Onttrekking -91.538€           -327.599€         -87.018€               

Eindstand 472.151€          308.241€          384.911€              

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

384.911€          418.446€          542.347€             87.121€            166.135€          245.148€          320.986€          

163.689€          163.689€          163.689€             163.689€          163.689€          163.689€          163.689€          

-130.154€         -39.788€           -618.915€            -84.675€           -84.675€           -87.851€           -84.675€           

418.446€          542.347€          87.121€               166.135€          245.148€          320.986€          400.000€          
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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 2020 2021 2022

Beschikbaar 2.500.000€       900.000€          -€                     

Benodigd 1.341.975€       485.397€          1.434.704€           

Verschil 1.158.025€       414.603€          -1.434.704€          

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

-€                 -€                 -€                    -€                 -€                 -€                 -€                 

983.322€          208.831€          473.760€             222.990€          219.188€          225.709€          435.000€          

-983.322€         -208.831€         -473.760€            -222.990€         -219.188€         -225.709€         -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 Omschrijving Indicatie kwaliteit 

A+  Zeer goed  Nagenoeg ongeschonden  

A  Goed  Mooi en comfortabel  

B  Voldoende  Functioneel  

C  Matig  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). 
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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 0,5 - 1 

(3.)  Globale inspectie 1 – 3  

 Technische inspectie (conditiemeting, conform NEN 2767-4) 5 

Deformatiemetingen constructie 3 

Toets Constructieve Veiligheid 10 

Duikinspecties:  

    Stalen damwanden 10 

    Houten funderingen 10 

    Betonnen funderingen 20 

 MECHANISCH, HYDRAULISCH EN ELEKTRISCH  

Technische inspectie beweegbare brug 5 

Balansconstructie 1 

Mechanische, elektrische en hydraulische delen 1 

Inspectie NEN 3140 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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Bijlage 6: Uitvoeringsprogramma 2020-2024 
(losse bijlage)  
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Bijlage 6: Uitvoeringsprogramma 2020-2024
Kunstwerk_ID Naam Gebruik Woonplaats Structuurelement Openbare ruimte Categorie Subcategorie Aanlegjaar Geschat 

Bouwjaar

Totale lengte Totale 

oppervlakte

Objectscore 

gemid

 Onderhoudskosten  Jaar onderhoud

045 Brugwachtbrug lokale weg Leiderdorp Woongebied Brugwacht Brug vast Beton brug 2000 14 60 1 644,16€                 2020

048 Brugwachtbrug lokale weg Leiderdorp Woongebied Brugwacht Brug vast Beton brug 2000 14 77 1 644,16€                 2020

051 Brugwachtbrug lokale weg Leiderdorp Woongebied Brugwacht Brug vast Beton brug 2000 14 77 1 644,16€                 2020

052 Brugwachtbrug lokale weg Leiderdorp Woongebied Brugwacht Brug vast Beton brug 2000 14 77 1 644,16€                 2020

054 Brugwachtbrug lokale weg Leiderdorp Woongebied Brugwacht Brug vast Beton brug 2000 14 77 1 644,16€                 2020

151 Zijlstroombrug 04 voetpad Leiderdorp Woongebied Zijlstroom Brug vast Houten brug 2008 2008 7 14 2 5.227,70€              2020

150 Zijlstroombrug 03 voetpad Leiderdorp Woongebied Zijlstroom Brug vast Houten brug 2008 2008 7 21 2 4.758,00€              2021

015 Korenmolenbrug 01 voetpad Leiderdorp Woongebied Korenmolen Brug vast Beton brug 1990 6 10 1 558,15€                 2021

125 Hendrik Andriessenstraatbrugfietspad Leiderdorp Woongebied Hendrik Andriessenstraat Brug vast Houten brug 2005 10 40 1 657,15€                 2021

134 Achthovenerwegbrug 04 fietspad Leiderdorp Buitengebied Achthovenerweg Brug vast Houten brug 1970 9 18 2 18.254,25€            2021

135 Achthovenerwegbrug 06 fietspad Leiderdorp Buitengebied Achthovenerweg Brug vast Houten brug 1970 3 7 2 714,68€                 2021

158 Brug Jachthaven voetpad Leiderdorp Woongebied Brug vast Houten brug 2008 2008 14 35 1 1.670,06€              2021

176 Brug Boterhuispolder 2 fietspad Leiderdorp Recreatiegebied Brug vast Kunststof brug 2013 2013 8 80 1 476,93€                 2021

193 Jaagpadbrug 02 fietspad Leiderdorp Buitengebied Jaagpad Brug vast Stalen brug 1940 1940 4 9 2 3.186,64€              2021

116 Buitentochtbrug voetpad Leiderdorp Woongebied Buitentocht Brug vast Houten brug 1980 7 14 2 10.592,21€            2021

165 Brug Volkstuincomplex voetpad Leiderdorp Recreatiegebied Brug vast Houten brug 1995 6 13 2 6.239,64€              2022

202 Brug naar begraafplaats lokale weg Leiderdorp Buitengebied Brug vast Stalen brug 1940 6 12 2 24.265,80€            2022

026 Achthovenerbrug lokale weg Leiderdorp Woongebied Brug vast Beton brug 1965 23 356 1 4.602,57€              2022

028 Achthovenerwegbrug 01 lokale weg Leiderdorp Buitengebied Achthovenerweg Brug vast Beton brug 1965 3 22 3 2.860,14€              2022

109 Bloemerdbrug 02 voetpad Leiderdorp Recreatiegebied Bloemerd Brug vast Stalen brug 2000 14 64 2 9.801,48€              2022

064 Brug langs de Oude Rijn lokale weg Leiderdorp Buitengebied Brug vast Beton brug 1975 1975 3 7 3 8.594,47€              2022

120 Buitenhoflaanbrug fietspad Leiderdorp Woongebied Buitenhoflaan Brug vast Houten brug 2000 67 336 1 25.268,20€            2022

030 Jaagpadbrug 03 fietspad Leiderdorp Buitengebied Jaagpad Brug vast Beton brug 1970 3 8 3 5.433,39€              2022

136 Achthovenerwegbrug 08 fietspad Leiderdorp Buitengebied Achthovenerweg Brug vast Houten brug 1970 9 18 1 12.305,53€            2022

206 Tunnel B3 lokale weg Leiderdorp Woongebied Tunnel Tunnel 2008 2008 291 2 1.331,26€              2022

164 Brug buurtvereniging Zijlkwartierfietspad Leiderdorp Recreatiegebied Brug vast Stalen brug 1960 3 6 3 9.864,01€              2022

169 fietspad Leiderdorp Buitengebied Brug vast Houten brug 2012 4 7 1 554,86€                 2022

006 Brugwachtbrug 03 fietspad Leiderdorp Woongebied Brugwacht Brug vast Beton brug 1990 17 92 1 10.749,42€            2022

008 Brugwachtbrug 01 lokale weg Leiderdorp Woongebied Brugwacht Brug vast Beton brug 2000 14 60 1 257,66€                 2022

022 Driegatenbrug lokale weg Leiderdorp Buitengebied Brug vast Beton brug 1936 18 247 2 22.803,17€            2022

046 Brugwachtbrug lokale weg Leiderdorp Woongebied Brugwacht Brug vast Beton brug 2000 14 77 1 257,66€                 2022

049 Brugwachtbrug lokale weg Leiderdorp Woongebied Brugwacht Brug vast Beton brug 2000 14 77 1 257,66€                 2022

050 Brugwachtbrug lokale weg Leiderdorp Woongebied Brugwacht Brug vast Beton brug 2000 14 77 1 257,66€                 2022

057 Brugwachtbrug lokale weg Leiderdorp Woongebied Brugwacht Brug vast Beton brug 2000 14 77 1 257,66€                 2022

058 Brugwachtbrug lokale weg Leiderdorp Woongebied Brugwacht Brug vast Beton brug 2000 14 77 1 257,66€                 2022

060 Brugwachtbrug lokale weg Leiderdorp Woongebied Brugwacht Brug vast Beton brug 2000 14 60 1 257,66€                 2022

063 Brug Gemaal Tollenaersingellokale weg Leiderdorp Woongebied Tollenaersingel Brug vast Beton brug 1980 1980 10 20 2 8.078,47€              2022

099 Dragontuinbrug voetpad Leiderdorp Woongebied Dragontuin Brug vast Houten brug 2012 18 46 1 327,94€                 2022

140 Doeszijdesteiger 01 voetpad Leiderdorp Woongebied Doeszijde Steiger Steiger_vlonder 2005 60 2 2.634,73€              2022

162 Brug informatiecentrum A4 voetpad Leiderdorp Buitengebied Brug vast Houten brug 2011 2011 6 8 1 805,20€                 2022

106 Bloemerdbrug 05 voetpad Leiderdorp Recreatiegebied Bloemerd Brug vast Stalen brug 2010 2010 8 13 1 964,29€                 2022

107 Bloemerdbrug 04 lokale weg Leiderdorp Recreatiegebied Bloemerd Brug vast Stalen brug 2000 10 58 1 206,18€                 2022

113 Dwarsweteringpadbrug voetpad Leiderdorp Buitengebied Dwarsweteringpad Brug vast Stalen brug 2003 2003 13 24 2 3.235,44€              2022

197 Willem C. Brouwerlaanbrug 01lokale weg Leiderdorp Woongebied Willem C. Brouwerlaan Brug vast Stalen brug 2008 2008 12 42 1 1.434,72€              2022

198 Willem C. Brouwerlaanbrug 02lokale weg Leiderdorp Woongebied Willem C. Brouwerlaan Brug vast Stalen brug 2008 2008 12 42 2 3.367,20€              2022

200 Boomgaardlaanbrug 02 voetpad Leiderdorp Woongebied Boomgaardlaan Brug vast Stalen brug 2010 2010 10 36 1 1.932,48€              2022

077 Park De Houtkampbrug 10 (Wim Kanbierbrug)voetpad Leiderdorp Recreatiegebied Park De Houtkamp Brug vast Houten brug 1990 8 12 1 1.301,74€              2022

195 Laantje van Osnabruggebrug 01lokale weg Leiderdorp Woongebied Laantje van Osnabrugge Brug vast Stalen brug 2008 2008 10 36 1 2.465,62€              2022

205 Tunnel B1 lokale weg Leiderdorp Woongebied Tunnel Tunnel 1950 1950 18 90 1 5.921,88€              2022

009 Bruggemanbrug lokale weg Leiderdorp Woongebied Buitenhoflaan Brug vast Beton brug 2000 56 1019 1 11.103,04€            2022

119 Prinsenhofbrug voetpad Leiderdorp Woongebied Prinsenhof Brug vast Houten brug 1985 6 16 2 3.755,70€              2022

029 Achthovenerwegbrug 02 lokale weg Leiderdorp Buitengebied Achthovenerweg Brug vast Beton brug 1965 3 27 2 11.324,04€            2022

023 Splinterlaanbrug lokale weg Leiderdorp Woongebied Splinterlaan Brug vast Beton brug 1965 3 31 2 17.287,40€            2022

020 Olieslagerbrug 02 fietspad Leiderdorp Buitengebied Olieslager Brug vast Beton brug 1990 30 122 1 4.320,02€              2023

025 De Meijebrug lokale weg Leiderdorp Woongebied Ockenrode Brug vast Beton brug 1970 4 51 1 2.392,27€              2023

059 Brugwachtbrug lokale weg Leiderdorp Woongebied Brugwacht Brug vast Beton brug 2000 14 77 1 257,66€                 2023

082 Park De Houtkampbrug 15 voetpad Leiderdorp Recreatiegebied Park De Houtkamp Brug vast Houten brug 1980 4 8 1 1.342,00€              2023

087 Park De Houtkampbrug 20 voetpad Leiderdorp Recreatiegebied Park De Houtkamp Brug vast Houten brug 1980 13 38 1 5.188,66€              2023

095 Vlaskampbrug fietspad Leiderdorp Woongebied Vlaskamp Brug vast Houten brug 1985 11 44 1 6.065,84€              2023

108 Bloemerdbrug 03 voetpad Leiderdorp Recreatiegebied Bloemerd Brug vast Houten brug 2000 6 7 2 14.591,20€            2023

130 Van Poelgeestlaanbrug voetpad Leiderdorp Woongebied Van Poelgeestlaan Brug vast Stalen brug 2005 2014 14 28 1 1.161,44€              2023

010 Saturnusbrug fietspad Leiderdorp Woongebied Saturnus Brug vast Beton brug 1980 17 47 1 1.459,36€              2023

076 Park De Houtkampbrug 09 voetpad Leiderdorp Recreatiegebied Park De Houtkamp Brug vast Houten brug 2000 8 16 1 549,00€                 2023

138 Ruigekadebrug 01 lokale weg Leiderdorp Buitengebied Ruigekade Brug vast Houten brug 2000 11 30 1 3.516,04€              2023
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004 Persant Snoepwegbrug lokale weg Leiderdorp Buitengebied Persant Snoepweg Brug vast Beton brug 1937 1937 3 36 1 214,11€                 2023

061 Brugwachtbrug lokale weg Leiderdorp Woongebied Brugwacht Brug vast Beton brug 2000 14 60 1 305,02€                 2023

094 Park De Houtkampbrug 28 voetpad Leiderdorp Recreatiegebied Park De Houtkamp Brug vast Houten brug 2010 4 8 1 4.714,08€              2023

115 Cees Noteboombrug voetpad Leiderdorp Woongebied Cees Noteboompad Brug vast Stalen brug 1975 8 17 1 3.379,89€              2023

080 Park De Houtkampbrug 13 voetpad Leiderdorp Recreatiegebied Park De Houtkamp Brug vast Houten brug 1980 10 11 2 269,90€                 2023

126 Gallaslaanbrug lokale weg Leiderdorp Woongebied Gallaslaan Brug vast Houten brug 1975 1975 13 51 2 3.294,00€              2023

196 Laantje van Osnabruggebrug 02lokale weg Leiderdorp Woongebied Laantje van Osnabrugge Brug vast Stalen brug 2008 2008 11 36 1 4.072,65€              2023

105 Waterbieskreekbrug lokale weg Leiderdorp Woongebied Waterbieskreek Brug vast Houten brug 1980 13 32 2 1.748,02€              2023

012 Windmolenbrug lokale weg Leiderdorp Woongebied Windmolen Brug vast Beton brug 1980 8 13 1 417,61€                 2023

018 Olieslagerbrug 01 fietspad Leiderdorp Woongebied Olieslager Brug vast Beton brug 1995 12 20 1 491,17€                 2023

047 Brugwachtbrug lokale weg Leiderdorp Woongebied Brugwacht Brug vast Beton brug 2000 14 77 1 644,16€                 2023

053 Brugwachtbrug lokale weg Leiderdorp Woongebied Brugwacht Brug vast Beton brug 2000 14 77 1 257,66€                 2023

055 Brugwachtbrug lokale weg Leiderdorp Woongebied Brugwacht Brug vast Beton brug 2000 14 77 1 257,66€                 2023

069 Park De Houtkampbrug 02 voetpad Leiderdorp Recreatiegebied Park De Houtkamp Brug vast Houten brug 1985 7 15 2 222,04€                 2023

079 Park De Houtkampbrug 12 voetpad Leiderdorp Recreatiegebied Park De Houtkamp Brug vast Houten brug 1980 8 12 1 640,50€                 2023

081 Park De Houtkampbrug 14 voetpad Leiderdorp Recreatiegebied Park De Houtkamp Brug vast Houten brug 1980 6 13 2 435,54€                 2023

118 Rietschansbrug lokale weg Leiderdorp Bedrijventerrein Rietschans Brug vast Stalen brug 2010 13 54 1 1.220,00€              2023

199 Boomgaardlaanbrug 01 voetpad Leiderdorp Woongebied Boomgaardlaan Brug vast Stalen brug 2010 2010 10 35 1 1.932,48€              2023

207 Tunnel Persant Snoepweg lokale weg Leiderdorp Buitengebied Persant Snoepweg Tunnel Tunnel 2012 2012 124 1 772,99€                 2023

034 Windrustbrug 01 lokale weg Leiderdorp Woongebied Windrust Brug vast Beton brug 2008 7 36 2 518,50€                 2023

005 Gallaslaanbrug lokale weg Leiderdorp Recreatiegebied Gallaslaan Brug vast Beton brug 1990 56 749 2 570,96€                 2024

142 Zaalbergsteiger 01 lokale weg Leiderdorp Woongebied De Zaalberg Steiger Steiger_vlonder 2008 2008 57 85 1 2.757,20€              2024

143 Zaalbergsteiger 02 voetpad Leiderdorp Woongebied De Zaalberg Steiger Steiger_vlonder 2008 2008 103 155 1 5.099,60€              2024

163 Brug Ruige Kade - Doespolderkadevoetpad Leiderdorp Buitengebied Brug vast Stalen brug 1995 1995 11 37 2 114,68€                 2024
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Bijlage 7: Kaarten per jaarschijf 2020-2024 
(losse bijlage)  



Esri Nederland, Community Map ContributorsEsri Nederland, Community Map Contributors

Legenda
Kunstwerken - 2019
Categorie

Vaste brug
Gemiddelde objectscore

<= 1,0

> 1,0 - 2,0

> 2,0 - 3,0

> 3,0

Gemeentegrens±

0 280 560 840 1.120140
M

Omschrijving Datum

Inventarisatie en inspectie kunstwerken

Gemeente Leiderdorp

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

G. Busé

T002

J. de Roode 1

Tekening20180018 -

1 Concept

-

-

-1 -
Code

-
Getekend Gecontroleerd

-

17-07-20181:5.500 A0

NL

DE AQUANOOM
werkt aan water
Chroomstraat 6

2718 RR  Zoetermeer
Tel: 088 - 066 6122

www.deaquanoom.nl

Project

Opdrachtgever

Onderdeel

Getekend door

Projectnr. Tek. nr.

Gecontroleerd door

Besteksnr. Schaal

Goedgekeurd

Formaat

Documentstatus

Documentnummer

Blad Aantal

Documenttype

Taal

Datum uitgifte

Documentnaam: 20180018_T002_kunstwerken_onderhoud_2019_20180717.mxd
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Esri Nederland, Community Map ContributorsEsri Nederland, Community Map Contributors

Legenda
Kunstwerken - 2020
Categorie

Vaste brug

") Tunnel
Gemiddelde objectscore

<= 1,0

> 1,0 - 2,0

> 2,0 - 3,0

> 3,0

Gemeentegrens±

0 280 560 840 1.120140
M

Omschrijving Datum

Inventarisatie en inspectie kunstwerken

Gemeente Leiderdorp

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

G. Busé

T002

J. de Roode 1

Tekening20180018 -

1 Concept

-

-

-1 -
Code

-
Getekend Gecontroleerd

-

17-07-20181:5.500 A0

NL

DE AQUANOOM
werkt aan water
Chroomstraat 6

2718 RR  Zoetermeer
Tel: 088 - 066 6122

www.deaquanoom.nl

Project

Opdrachtgever

Onderdeel

Getekend door

Projectnr. Tek. nr.

Gecontroleerd door

Besteksnr. Schaal

Goedgekeurd

Formaat

Documentstatus

Documentnummer

Blad Aantal

Documenttype

Taal

Datum uitgifte

Documentnaam: 20180018_T003_kunstwerken_onderhoud_2020_20180717.mxd
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Esri Nederland, Community Map ContributorsEsri Nederland, Community Map Contributors

Legenda
Kunstwerken - 2021
Categorie

Vaste brug

#* Steiger

") Tunnel
Gemiddelde objectscore

<= 1,0

> 1,0 - 2,0

> 2,0 - 3,0

> 3,0

Gemeentegrens±

0 280 560 840 1.120140
M

Omschrijving Datum

Inventarisatie en inspectie kunstwerken

Gemeente Leiderdorp

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

G. Busé

T002

J. de Roode 1

Tekening20180018 -

1 Concept

-

-

-1 -
Code

-
Getekend Gecontroleerd

-

17-07-20181:5.500 A0

NL

DE AQUANOOM
werkt aan water
Chroomstraat 6

2718 RR  Zoetermeer
Tel: 088 - 066 6122

www.deaquanoom.nl

Project

Opdrachtgever

Onderdeel

Getekend door

Projectnr. Tek. nr.

Gecontroleerd door

Besteksnr. Schaal

Goedgekeurd

Formaat

Documentstatus

Documentnummer

Blad Aantal

Documenttype

Taal

Datum uitgifte

Documentnaam: 20180018_T004_kunstwerken_onderhoud_2021_20180717.mxd
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")

")

Esri Nederland, Community Map ContributorsEsri Nederland, Community Map Contributors

Legenda
Kunstwerken - 2022
Categorie

Vaste brug

#* Steiger

") Tunnel
Gemiddelde objectscore

<= 1,0

> 1,0 - 2,0

> 2,0 - 3,0

> 3,0

Gemeentegrens±

0 280 560 840 1.120140
M

Omschrijving Datum

Inventarisatie en inspectie kunstwerken

Gemeente Leiderdorp

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

G. Busé

T002

J. de Roode 1

Tekening20180018 -

1 Concept

-

-

-1 -
Code

-
Getekend Gecontroleerd

-

17-07-20181:5.500 A0

NL

DE AQUANOOM
werkt aan water
Chroomstraat 6

2718 RR  Zoetermeer
Tel: 088 - 066 6122

www.deaquanoom.nl

Project

Opdrachtgever

Onderdeel

Getekend door

Projectnr. Tek. nr.

Gecontroleerd door

Besteksnr. Schaal

Goedgekeurd

Formaat

Documentstatus

Documentnummer

Blad Aantal

Documenttype

Taal

Datum uitgifte

Documentnaam: 20180018_T005_kunstwerken_onderhoud_2022_20180717.mxd



#*
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Esri Nederland, Community Map ContributorsEsri Nederland, Community Map Contributors

Legenda
Kunstwerken - 2023
Categorie

Vaste brug

#* Kade

#* Steiger
Gemiddelde objectscore

<= 1,0

> 1,0 - 2,0

> 2,0 - 3,0

> 3,0

Gemeentegrens±

0 280 560 840 1.120140
M

Omschrijving Datum

Inventarisatie en inspectie kunstwerken

Gemeente Leiderdorp

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

G. Busé

T002

J. de Roode 1

Tekening20180018 -

1 Concept

-

-

-1 -
Code

-
Getekend Gecontroleerd

-

17-07-20181:5.500 A0

NL

DE AQUANOOM
werkt aan water
Chroomstraat 6

2718 RR  Zoetermeer
Tel: 088 - 066 6122

www.deaquanoom.nl

Project

Opdrachtgever

Onderdeel

Getekend door

Projectnr. Tek. nr.

Gecontroleerd door

Besteksnr. Schaal

Goedgekeurd

Formaat

Documentstatus

Documentnummer

Blad Aantal

Documenttype

Taal

Datum uitgifte

Documentnaam: 20180018_T006_kunstwerken_onderhoud_2023_20180717.mxd
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Eenheidsprijzen / kentallen

Vaste bruggen

Beton 2.000€           m2

Staal 1.800€           m2

Kunststof 2.500€           m2

Metselwerk 3.500€           m2

Duikerbrug 750€              m2

Duiker (groot) 2.250€           m1

Duiker (klein) 700€              m1

Voetgangersbrug (hout) 500€              m2

Fietsbrug 1.250€           m2

Autobrug 2.500€           m2

Brug onder architectuur 3.000€           m2

Beweegbare bruggen 10.000€        m2

Over de val gemeten

Steigers (hout) 400€              m2

Viaducten / tunnels 4.500€           m2 

Vervangingscyclus

Materiaal Jaar

Hout 30

Staal 40

Kunststof 60

Metselwerk / beton 60

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op basis van het materiaal van het object is de volgende vervangingscyclus toegepast 

voor de meerjarencomplex-berekening. 
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Bijlage 9: Relatietabel maatregelen en eenheidsprijzen 
(losse bijlage) 

  



Bijlage 9: Relatietabel maatregelen en eenheidsprijzen

BMG Code

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€        m Vervangen delen van damwand.

-Aan- en afvoer materieel

-Vrijgraven damwand

-Trekken gescheurde planken

-Aanbrengen nieuw damplanken

-Aanhelen gordingen etc.

-Aanvullen

775,00€      m

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.

 €       50,00 m Repareren metselwerk.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Verwijderen oude voegen

-Aanbrengen nieuwe voegen

-Leveren materiaal

175,00€        m2 Repareren metselwerk.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Verwijderen oude voegen

-Aanbrengen nieuwe voegen

-Leveren materiaal

175,00€      m2

1292481 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

129559 Nader inspecteren Keerwand.  € 2.000,00  st Nader inspecteren Keerwand.  € 2.000,00 st Nader inspecteren Keerwand.  € 2.000,00 st Nader inspecteren Keerwand.  €   2.000,00 st Nader inspecteren Keerwand.  € 2.000,00 st

629586 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

 €     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

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

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

326543 Nader inspecteren 

hoofddraagconstructie.

 € 2.000,00  st Nader inspecteren 

hoofddraagconstructie.

 € 2.000,00  st Nader inspecteren 

hoofddraagconstructie.

 € 2.000,00  st Nader inspecteren 

hoofddraagconstructie.

 €   2.000,00  st Nader inspecteren 

hoofddraagconstructie.

 € 2.000,00  st 

6292423 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.

 €       50,00 m Repareren metselwerk.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Verwijderen oude voegen

-Aanbrengen nieuwe voegen

-Leveren materiaal

175,00€        m2 Repareren metselwerk.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Verwijderen oude voegen

-Aanbrengen nieuwe voegen

-Leveren materiaal

175,00€      m2

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 m Herstellen fundering.

-Aanbrengen bouwput

-Verwijderen verrotte delen

-Aanbrengen bekisting tbv nieuwe 

betonnen balk

-Aanbrengen wapeninsstaal

-Storten beton

-Verwijderen bouwput

3.000,00€    m Herstellen fundering.

-Aanbrengen bouwput

-Verwijderen verrotte delen

-Aanbrengen bekisting tbv nieuwe 

betonnen balk

-Aanbrengen wapeninsstaal

-Storten beton

-Verwijderen bouwput

3.000,00€  m

129581 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

629581 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

171060 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

24754 Beton afbrokkelen repareren met 

polymerische mortel.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Aanbrengen polymerische mortel

-Materiaal

 €     400,00  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€    st Nader onderzoek. 2.000,00€  st

18881953 Geen maatregel nodig. - - Schilderen.

-Corrosievrij maken

-Kleine herstel werkzaamheden

-Vetvrij maken

-Schilderen in 3 lagen

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

2431981 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

27560 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

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 Herstellen bevestiging. 200,00€      m Herstellen bevestiging. 200,00€      m Herstellen bevestiging. 350,00€      m Herstellen bevestiging. 450,00€        m Herstellen bevestiging. 600,00€      m

3601910 Herstellen bevestiging. 200,00€      m Herstellen bevestiging. 200,00€      m Vervangen windverband.

- los halen defecte windverband

- nieuwe windverband leveren

- bevestigen nieuw windverband

600,00€      m Vervangen windverband.

- los halen defecte windverband

- nieuwe windverband leveren

- bevestigen nieuw windverband

600,00€        m Vervangen windverband.

- los halen defecte windverband

- nieuwe windverband leveren

- bevestigen nieuw windverband

600,00€      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

 €       50,00  m2 Herstellen oppervlakteschade 

(keer)wand.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

 €       65,00  m2 Herstellen oppervlakteschade 

(keer)wand.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

65,00€         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 

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

Conditie 6:  

einde levensduur, directe vervanging noodzakelijk



5461353 Geen maatregel nodig. - - Geen maatregel nodig. - - Herstellen oppervlak.

-Aan- en afvoer materieel

-Verwijderen beschadigd oppervlak

-Aanbrengen volledig nieuw 

oppervlak

-Afwerken oppervlak

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

6171053 Geen maatregel nodig. - - Controleren of keerwand nog aan 

functie voldoet en beoordelen 

restlevensduur.

 €       50,00 m Herstellen oppervlak.

-Verwijderen slechte delen

-Aanbrengen reparatie delen of 

mortel

-Afwerken reparatie delen

-Afvoeren vrijkomende delen

 €       75,00 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

6291060 Geen maatregel nodig. - - Controleren of keerwand nog aan 

functie voldoet en beoordelen 

restlevensduur.

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

6292443 Vastzetten losliggende delen.  €     210,00 m2 Vastzetten losliggende delen.  €     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

6431918 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 palen

-Aanbrengen en verwijderen 

hulpconstructies

-Verwijderen delen van de 

constructie

-Verwijderen oude palen

-Aanbrengen nieuwe palen

-Aanbrengen delen van de 

constructie

-Leveren materiaal

750,00€        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

750,00€      m

6171015 Controleren of keerwand nog aan 

functie voldoet en beoordelen 

restlevensduur.

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€      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

6171011 Herstellen bevestiging.  €       50,00  st Herstellen bevestiging.  €       50,00 st Herstellen bevestiging. 50,00€        st Herstellen bevestiging. 50,00€          st Herstellen bevestiging. 50,00€        st

6171315 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 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

6101060 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. - - Controleren of beschoeiing nog aan 

functie voldoet en beoordelen 

restlevensduur.

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.

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.

 € 2.000,00  st Nader inspecteren 

hoofddraagconstructie.

 € 2.000,00  st Nader inspecteren 

hoofddraagconstructie.

 € 2.000,00  st Nader inspecteren 

hoofddraagconstructie.

 €   2.000,00  st Nader inspecteren 

hoofddraagconstructie.

 € 2.000,00  st 

4611015 Geen maatregel nodig. - - Vervangen gording.

-Verwijderen oude gording

-herstellen stalen UPN profiel

-Aanbrengen nieuwe gording

 €     175,00 m Vervangen gording.

-Verwijderen oude gording

-herstellen stalen UPN profiel

-Aanbrengen nieuwe gording

 €     175,00 m Vervangen gording.

-Verwijderen oude gording

-herstellen stalen UPN profiel

-Aanbrengen nieuwe gording

175,00€        m Vervangen gording.

-Verwijderen oude gording

-herstellen stalen UPN profiel

-Aanbrengen nieuwe gording

175,00€      m

4611918 Geen maatregel nodig. - - Geen maatregel nodig. - - Vervangen wrijfgording.

-Aanbrengen en verwijderen 

hulpconstructies

-Verwijderen delen van de 

constructie

-Verwijderen oude wrijfgording

-Aanbrengen nieuwe wrijfgording

-Aanbrengen delen van de 

constructie

-Leveren materiaal

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

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

525,00€      m

1291060 Geen maatregel nodig. - - Controleren of Keerwand nog aan 

functie voldoet en beoordelen 

restlevensduur.

50,00€        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

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

171081 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

534560 Herstellen leuning

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

 €       50,00  m2 Herstellen leuning

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

 €       65,00  m2 Herstellen leuning

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

65,00€         m2 Herstellen leuning

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

105,00€         m2 vervangen leuning.

-verwijderen afvoeren oude leuning

-bekisting zetten nieuwe leuning

-wapening aanbrengen nieuwe 

leuning

-beton storten

-Afwerken

1.000,00€   m2 



5521015 Geen maatregel nodig. - - 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

5461315 Vervangen beschadigde delen.

-Verwijderen beschadigde delen

-Leveren en aanbrengen nieuwe 

delen

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

3754 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 Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00  st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€    st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st

17553 Bijwerken schilderwerk balk.

-Verwijderen bestaande coating

-Vetvrij maken

-Aanbrengen coating

 €     120,00  m Bijwerken schilderwerk balk.

-Verwijderen bestaande coating

-Vetvrij maken

-Aanbrengen coating

 €     175,00 m Bijwerken schilderwerk balk.

-Verwijderen bestaande coating

-Vetvrij maken

-Aanbrengen coating

175,00€      m Bijwerken schilderwerk balk.

-Verwijderen bestaande coating

-Vetvrij maken

-Aanbrengen coating

200,00€        m Bijwerken schilderwerk balk.

-Verwijderen bestaande coating

-Vetvrij maken

-Aanbrengen coating

20,00€        m

17586 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

17560 Geen maatregel nodig. - - Scheur(en) repareren met 

polymerisch mortel.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Herstellen constructie

-Aanbrengen PCC mortel

-Materiaal

 €     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

2312459 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



27528 Repareren gaten in balk met 

polymerisch mortel.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Aanbrengen polymerisch mortel

-Materiaal

 €     325,00  m Gaten repareren met PCC mortel.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Aanbrengen PCC mortel

-Materiaal

 €     450,00 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 Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00  st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€    st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st

27553 Bijwerken schilderwerk balk.

-Verwijderen bestaande coating

-Vetvrij maken

-Aanbrengen coating

 €     120,00  m Bijwerken schilderwerk balk.

-Verwijderen bestaande coating

-Vetvrij maken

-Aanbrengen coating

 €     175,00 m Bijwerken schilderwerk balk.

-Verwijderen bestaande coating

-Vetvrij maken

-Aanbrengen coating

175,00€      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

27543 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

 €     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

2754 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

27525 Herstellen oppervlak beton.

-Aanvoer hulpconstructie (steiger, 

hoogwerker)

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

-Avoeren hulpconstructie

 €     325,00  m Herstellen oppervlak beton.

-Aanvoer hulpconstructie (steiger, 

hoogwerker)

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

-Avoeren hulpconstructie

 €     325,00 m Herstellen oppervlak beton.

-Aanvoer hulpconstructie (steiger, 

hoogwerker)

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

-Avoeren hulpconstructie

325,00€      m Herstellen oppervlak beton.

-Aanvoer hulpconstructie (steiger, 

hoogwerker)

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

-Avoeren hulpconstructie

295,00€        m Herstellen oppervlak beton.

-Aanvoer hulpconstructie (steiger, 

hoogwerker)

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

-Avoeren hulpconstructie

295,00€      m

32654 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

 €     675,00 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

-Storten beton

-Ontkisten

-Aanbrengen brugdelen (liggers en 

dek)

-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

34554 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

19481011 Vastzetten losliggende delen. 100,00€      m Vastzetten losliggende delen. 150,00€      m Vastzetten losliggende delen. 200,00€      m Vastzetten losliggende delen. 250,00€        m Vastzetten losliggende delen. 250,00€      m

19481015 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€        m2 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€        m2 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€        m2 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€          m2 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€        m2

19481028 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€        m2 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€        m2 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€        m2 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€          m2 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€        m2

19481034 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€        m2 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€        m2 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€        m2 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€          m2 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€        m2

19481043 Vastzetten losliggende delen. 100,00€      m Vastzetten losliggende delen. 150,00€      m Vastzetten losliggende delen. 200,00€      m Vastzetten losliggende delen. 250,00€        m Vastzetten losliggende delen. 250,00€      m

19481046 Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€    st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st

19481048 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

19481053 Bijwerken slijtlaag.

-Verwijderen slechte delen met 

slijptol

-Aanbrengen nieuwe slijtlaag

75,00€        m2 Bijwerken slijtlaag.

-Verwijderen slechte delen met 

slijptol

-Aanbrengen nieuwe slijtlaag

70,00€        m2 Bijwerken 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

70,00€        m2

19481059 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€        m2 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€        m2 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€        m2 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€          m2 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€        m2

19481060 Geen maatregel nodig. - - Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€        m2 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€        m2 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€          m2 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€        m2

19482811 Vastzetten losliggende delen. 100,00€      m Vastzetten losliggende delen. 150,00€      m Vastzetten losliggende delen. 200,00€      m Vastzetten losliggende delen. 250,00€        m Vastzetten losliggende delen. 250,00€      m

19482815 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€        m2 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€        m2 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€        m2 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€          m2 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€        m2

19482828 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€        m2 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€        m2 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€        m2 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€          m2 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€        m2

19482834 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€        m2 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€        m2 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€        m2 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€          m2 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€        m2

19482843 Vastzetten losliggende delen. 100,00€      m Vastzetten losliggende delen. 150,00€      m Vastzetten losliggende delen. 200,00€      m Vastzetten losliggende delen. 250,00€        m Vastzetten losliggende delen. 250,00€      m

19482846 Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€    st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st

19482848 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



19482853 Bijwerken slijtlaag.

-Verwijderen slechte delen met 

slijptol

-Aanbrengen nieuwe slijtlaag

75,00€        m2 Bijwerken slijtlaag.

-Verwijderen slechte delen met 

slijptol

-Aanbrengen nieuwe slijtlaag

70,00€        m2 Bijwerken 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

70,00€        m2

19482859 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€        m2 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€        m2 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€        m2 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€          m2 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€        m2

19482860 Geen maatregel nodig. - - Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€        m2 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€        m2 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€          m2 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€        m2

1948132 Vastzetten aansluitingen tussen 

delen.

100,00€      m2 Vastzetten losliggende delen. 150,00€      m2 Vastzetten losliggende delen. 200,00€      m2 Vastzetten losliggende delen. 250,00€        m Vastzetten losliggende delen. 250,00€      m2

19481315 Herstellen breuk.

-Wegnemen oorzaak breuk

-Aanbrengen raparatie middel

-Afwerken reparatieplek

75,00€        m2 Herstellen breuk.

-Wegnemen oorzaal breuk

-Aanbrengen raparatie middel

-Afwerken reparatieplek

75,00€        m2 Herstellen breuk.

-Wegnemen oorzaal breuk

-Aanbrengen raparatie middel

-Afwerken reparatieplek

75,00€        m2 Herstellen breuk.

-Wegnemen oorzaal breuk

-Aanbrengen raparatie middel

-Afwerken reparatieplek

75,00€          m2 Herstellen breuk.

-Wegnemen oorzaal breuk

-Aanbrengen raparatie middel

-Afwerken reparatieplek

75,00€        m2

19481328 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€        m2 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€        m2 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€        m2 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€          m2 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€        m2

19481343 Vastzetten losliggende delen. 100,00€      m Vastzetten losliggende delen. 150,00€      m Vastzetten losliggende delen. 200,00€      m Vastzetten losliggende delen. 250,00€        m Vastzetten losliggende delen. 250,00€      m

19481353 Bijwerken oppervlakteschade.

-Verwijderen slechte delen met 

slijptol

-Aanbrengen nieuwe slijtlaag

150,00€      m2 Bijwerken oppervlakteschade.

-Verwijderen slechte delen met 

slijptol

-Aanbrengen nieuwe slijtlaag

150,00€      m2 Bijwerken oppervlakteschade.

-Verwijderen slechte delen met 

slijptol

-Aanbrengen nieuwe slijtlaag

150,00€      m2 Bijwerken oppervlakteschade.

-Verwijderen slechte delen met 

slijptol

-Aanbrengen nieuwe slijtlaag

175,00€        m2 Bijwerken oppervlakteschade.

-Verwijderen slechte delen met 

slijptol

-Aanbrengen nieuwe slijtlaag

175,00€      m2

19482728 Bijwerken slijtlaag.

-Verwijderen slechte delen met 

slijptol

-Aanbrengen nieuwe slijtlaag

75,00€        m2 Bijwerken slijtlaag.

-Verwijderen slechte delen met 

slijptol

-Aanbrengen nieuwe slijtlaag

70,00€        m2 Bijwerken 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

70,00€        m2

19482743 Bijwerken slijtlaag.

-Verwijderen slechte delen met 

slijptol

-Aanbrengen nieuwe slijtlaag

75,00€        m2 Bijwerken slijtlaag.

-Verwijderen slechte delen met 

slijptol

-Aanbrengen nieuwe slijtlaag

70,00€        m2 Bijwerken 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

70,00€        m2

19482753 Bijwerken slijtlaag.

-Verwijderen slechte delen met 

slijptol

-Aanbrengen nieuwe slijtlaag

75,00€        m2 Bijwerken slijtlaag.

-Verwijderen slechte delen met 

slijptol

-Aanbrengen nieuwe slijtlaag

70,00€        m2 Bijwerken 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

70,00€        m2

191041321 Herstellen gedeformeerde delen.

-Aan- en afvoer 

hulpconstructie/ponton

-Verwijderen gedeformeerde delen

-Aanbrengen nieuwe delen

-Afwerken constructie

125,00€      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

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€      m Aanbrengen ontbrekende delen.

-Corrosievrij maken (staalborstel)

-Aanrengen nieuwe delen

150,00€        m Aanbrengen ontbrekende delen.

-Corrosievrij maken (staalborstel)

-Aanrengen nieuwe delen

150,00€      m

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

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

191041381 Maatregel uitwerken. - - Maatregel uitwerken. -€             m2 Maatregel uitwerken. -€             m2 Maatregel uitwerken. -€               m2 Maatregel uitwerken. -€             m2

19104132 Maatregel uitwerken. - - Maatregel uitwerken. -€             m2 Maatregel uitwerken. -€             m2 Maatregel uitwerken. -€               m2 Maatregel uitwerken. -€             m2

19104136 Maatregel uitwerken. - - Maatregel uitwerken. -€             m2 Maatregel uitwerken. -€             m2 Maatregel uitwerken. -€               m2 Maatregel uitwerken. -€             m2

191041315 Herstellen breuk.

-Wegnemen oorzaak breuk

-Aanbrengen raparatie middel

-Afwerken reparatieplek

75,00€        m2 Herstellen breuk.

-Wegnemen oorzaal breuk

-Aanbrengen raparatie middel

-Afwerken reparatieplek

75,00€        m2 Herstellen breuk.

-Wegnemen oorzaal breuk

-Aanbrengen raparatie middel

-Afwerken reparatieplek

75,00€        m2 Herstellen breuk.

-Wegnemen oorzaal breuk

-Aanbrengen raparatie middel

-Afwerken reparatieplek

75,00€          m2 Herstellen breuk.

-Wegnemen oorzaal breuk

-Aanbrengen raparatie middel

-Afwerken reparatieplek

75,00€        m2

191041328 Herstellen gaten.

-Wegnemen oorzaal breuk

-Aanbrengen raparatie middel

-Afwerken reparatieplek

75,00€        m2 Herstellen gaten.

-Wegnemen oorzaal breuk

-Aanbrengen raparatie middel

-Afwerken reparatieplek

75,00€        m2 Herstellen gaten.

-Wegnemen oorzaal breuk

-Aanbrengen raparatie middel

-Afwerken reparatieplek

75,00€        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

191041339 Maatregel uitwerken. - - Maatregel uitwerken. -€             m2 Maatregel uitwerken. -€             m2 Maatregel uitwerken. -€               m2 Maatregel uitwerken. -€             m2

191041343 Losliggend delen vastzetten.

-Oude bevestigingsmaterialen 

verwijderen

-Beschadigde dlen constrcutie 

repareren

-Nieuwe bevestigingsmaterialen 

aanbrengen

150,00€      m2 Losliggend delen vastzetten.

-Oude bevestigingsmaterialen 

verwijderen

-Beschadigde dlen constrcutie 

repareren

-Nieuwe bevestigingsmaterialen 

aanbrengen

150,00€      m2 Losliggend delen vastzetten.

-Oude bevestigingsmaterialen 

verwijderen

-Beschadigde dlen constrcutie 

repareren

-Nieuwe bevestigingsmaterialen 

aanbrengen

200,00€      m2 Losliggend delen vastzetten.

-Oude bevestigingsmaterialen 

verwijderen

-Beschadigde dlen constrcutie 

repareren

-Nieuwe bevestigingsmaterialen 

aanbrengen

250,00€        m2 Losliggend delen vastzetten.

-Oude bevestigingsmaterialen 

verwijderen

-Beschadigde dlen constrcutie 

repareren

-Nieuwe bevestigingsmaterialen 

aanbrengen

250,00€      m2

191041345 Maatregel uitwerken. - - Maatregel uitwerken. -€             m2 Maatregel uitwerken. -€             m2 Maatregel uitwerken. -€               m2 Maatregel uitwerken. -€             m2

191041349 Maatregel uitwerken. - - Maatregel uitwerken. -€             m2 Maatregel uitwerken. -€             m2 Maatregel uitwerken. -€               m2 Maatregel uitwerken. -€             m2

191041352 Maatregel uitwerken. - - Maatregel uitwerken. -€             m2 Maatregel uitwerken. -€             m2 Maatregel uitwerken. -€               m2 Maatregel uitwerken. -€             m2

191041357 Maatregel uitwerken. - - Maatregel uitwerken. -€             m2 Maatregel uitwerken. -€             m2 Maatregel uitwerken. -€               m2 Maatregel uitwerken. -€             m2

191041359 Maatregel uitwerken. - - Maatregel uitwerken. -€             m2 Maatregel uitwerken. -€             m2 Maatregel uitwerken. -€               m2 Maatregel uitwerken. -€             m2

191041360 Maatregel uitwerken. - - Maatregel uitwerken. -€             m2 Maatregel uitwerken. -€             m2 Maatregel uitwerken. -€               m2 Maatregel uitwerken. -€             m2

191041981 Geen maatregel nodig. - - Herstellen verzakking.

-Ophalen verzakte ondelen

-Herstellen kleine delen van de 

constructie

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

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

75,00€        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

191041968 Maatregel uitwerken. - - Maatregel uitwerken. -€             m2 Maatregel uitwerken. -€             m2 Maatregel uitwerken. -€               m2 Maatregel uitwerken. -€             m2

19211149 Geen maatregel nodig. - - Ophalen verzakking. 105,00€      m2 Ophalen verzakking. 65,00€        m2 Ophalen verzakking. 35,00€          m2 Ophalen verzakking. 35,00€        m2

19211181 Geen maatregel nodig. - - Ophalen verzakking. 105,00€      m2 Ophalen verzakking. 65,00€        m2 Ophalen verzakking. 35,00€          m2 Ophalen verzakking. 35,00€        m2

19212081 Geen maatregel nodig. - - Ophalen verzakking. 105,00€      m2 Ophalen verzakking. 65,00€        m2 Ophalen verzakking. 35,00€          m2 Ophalen verzakking. 35,00€        m2

7211189 Geen maatregel nodig. - - Verwijderen wortelgroei.

-Openemn verharding

-Verwijderen wortels

-Aanbrengen wordteldoek

-Herbestraten

-Leveren inboet matreiaal

155,00€      m2 Verwijderen wortelgroei.

-Openemn verharding

-Verwijderen wortels

-Aanbrengen wordteldoek

-Herbestraten

-Leveren inboet matreiaal

85,00€        m2 Verwijderen wortelgroei.

-Openemn verharding

-Verwijderen wortels

-Aanbrengen wordteldoek

-Herbestraten

-Leveren inboet matreiaal

55,00€          m2 Verwijderen wortelgroei.

-Openemn verharding

-Verwijderen wortels

-Aanbrengen wordteldoek

-Herbestraten

-Leveren inboet matreiaal

55,00€        m2

721114 Geen maatregel nodig. - - Vervangen afgebrokkelde stenen.

-Verwijderen en afvoeren oude 

stenen

-Leveren en aanbrengen nieuwe 

stenen

105,00€      m2 Vervangen afgebrokkelde stenen.

-Verwijderen en afvoeren oude 

stenen

-Leveren en aanbrengen nieuwe 

stenen

65,00€        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

1921114 Geen maatregel nodig. - - 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

19492728 Slijtlaag repareren met 

bitumenemulsie.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Aanbrengen bitumenemulsie

-Leveren materiaal

70,00€        m2 Slijtlaag repareren met 

bitumenemulsie.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Aanbrengen bitumenemulsie

-Leveren materiaal

70,00€        m2 Slijtlaag repareren met 

bitumenemulsie.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Aanbrengen bitumenemulsie

-Leveren materiaal

70,00€        m2 Slijtlaag repareren met 

bitumenemulsie.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Aanbrengen bitumenemulsie

-Leveren materiaal

70,00€          m2 Slijtlaag repareren met 

bitumenemulsie.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Aanbrengen bitumenemulsie

-Leveren materiaal

70,00€        m2

19492753 Slijtlaag repareren met 

bitumenemulsie.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Aanbrengen bitumenemulsie

-Leveren materiaal

70,00€        m2 Slijtlaag repareren met 

bitumenemulsie.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Aanbrengen bitumenemulsie

-Leveren materiaal

70,00€        m2 Slijtlaag repareren met 

bitumenemulsie.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Aanbrengen bitumenemulsie

-Leveren materiaal

70,00€        m2 Slijtlaag repareren met 

bitumenemulsie.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Aanbrengen bitumenemulsie

-Leveren materiaal

70,00€          m2 Slijtlaag repareren met 

bitumenemulsie.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Aanbrengen bitumenemulsie

-Leveren materiaal

70,00€        m2

19891711 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

1989175 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€        m Voegovergang repareren met 

bitumenemulsie.

Aanweizge stalen delen repareren of 

vervangen

-Voorrijkosten

-Verwijderen complete 

voegconstructie

-Reinigen oppervlak

-Aanbrengen stalen hoeklijnen 

-Aanbrengen bitumenemulsie

-Leveren materiaal

700,00€      m Voegovergang repareren met 

bitumenemulsie.

Aanweizge stalen delen repareren of 

vervangen

-Voorrijkosten

-Verwijderen complete 

voegconstructie

-Reinigen oppervlak

-Aanbrengen stalen hoeklijnen 

-Aanbrengen bitumenemulsie

-Leveren materiaal

700,00€        m Voegovergang repareren met 

bitumenemulsie.

Aanweizge stalen delen repareren of 

vervangen

-Voorrijkosten

-Verwijderen complete 

voegconstructie

-Reinigen oppervlak

-Aanbrengen stalen hoeklijnen 

-Aanbrengen bitumenemulsie

-Leveren materiaal

700,00€      m

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€        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

700,00€      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

700,00€        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

700,00€      m

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€        m Voegovergang repareren met 

bitumenemulsie.

Aanweizge stalen delen repareren of 

vervangen

-Voorrijkosten

-Verwijderen complete 

voegconstructie

-Reinigen oppervlak

-Aanbrengen stalen hoeklijnen 

-Aanbrengen bitumenemulsie

-Leveren materiaal

700,00€      m Voegovergang repareren met 

bitumenemulsie.

Aanweizge stalen delen repareren of 

vervangen

-Voorrijkosten

-Verwijderen complete 

voegconstructie

-Reinigen oppervlak

-Aanbrengen stalen hoeklijnen 

-Aanbrengen bitumenemulsie

-Leveren materiaal

700,00€        m Voegovergang repareren met 

bitumenemulsie.

Aanweizge stalen delen repareren of 

vervangen

-Voorrijkosten

-Verwijderen complete 

voegconstructie

-Reinigen oppervlak

-Aanbrengen stalen hoeklijnen 

-Aanbrengen bitumenemulsie

-Leveren materiaal

700,00€      m

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€        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

700,00€      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

700,00€        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

700,00€      m

19492928 Slijtlaag repareren met epoxy 

mortel.

-Voorrijkosten

-Verwijderen oud materiaal

-Reinigen oppervlak

-Aanbrengen epoxy mortel

-Leveren materiaal

70,00€        m2 Slijtlaag repareren met epoxy 

mortel.

-Voorrijkosten

-Verwijderen oud materiaal

-Reinigen oppervlak

-Aanbrengen epoxy mortel

-Leveren materiaal

70,00€        m2 Slijtlaag repareren met epoxy 

mortel.

-Voorrijkosten

-Verwijderen oud materiaal

-Reinigen oppervlak

-Aanbrengen epoxy mortel

-Leveren materiaal

70,00€        m2 Slijtlaag repareren met epoxy 

mortel.

-Voorrijkosten

-Verwijderen oud materiaal

-Reinigen oppervlak

-Aanbrengen epoxy mortel

-Leveren materiaal

70,00€          m2 Slijtlaag repareren met epoxy 

mortel.

-Voorrijkosten

-Verwijderen oud materiaal

-Reinigen oppervlak

-Aanbrengen epoxy mortel

-Leveren materiaal

70,00€        m2

19492943 Slijtlaag repareren met epoxy 

mortel.

-Voorrijkosten

-Verwijderen oud materiaal

-Reinigen oppervlak

-Aanbrengen epoxy mortel

-Leveren materiaal

70,00€        m2 Slijtlaag repareren met epoxy 

mortel.

-Voorrijkosten

-Verwijderen oud materiaal

-Reinigen oppervlak

-Aanbrengen epoxy mortel

-Leveren materiaal

70,00€        m2 Slijtlaag repareren met epoxy 

mortel.

-Voorrijkosten

-Verwijderen oud materiaal

-Reinigen oppervlak

-Aanbrengen epoxy mortel

-Leveren materiaal

70,00€        m2 Slijtlaag repareren met epoxy 

mortel.

-Voorrijkosten

-Verwijderen oud materiaal

-Reinigen oppervlak

-Aanbrengen epoxy mortel

-Leveren materiaal

70,00€          m2 Slijtlaag repareren met epoxy 

mortel.

-Voorrijkosten

-Verwijderen oud materiaal

-Reinigen oppervlak

-Aanbrengen epoxy mortel

-Leveren materiaal

70,00€        m2

19492953 Slijtlaag repareren met epoxy 

mortel.

-Voorrijkosten

-Verwijderen oud materiaal

-Reinigen oppervlak

-Aanbrengen epoxy mortel

-Leveren materiaal

70,00€        m2 Slijtlaag repareren met epoxy 

mortel.

-Voorrijkosten

-Verwijderen oud materiaal

-Reinigen oppervlak

-Aanbrengen epoxy mortel

-Leveren materiaal

70,00€        m2 Slijtlaag repareren met epoxy 

mortel.

-Voorrijkosten

-Verwijderen oud materiaal

-Reinigen oppervlak

-Aanbrengen epoxy mortel

-Leveren materiaal

70,00€        m2 Slijtlaag repareren met epoxy 

mortel.

-Voorrijkosten

-Verwijderen oud materiaal

-Reinigen oppervlak

-Aanbrengen epoxy mortel

-Leveren materiaal

70,00€          m2 Slijtlaag repareren met epoxy 

mortel.

-Voorrijkosten

-Verwijderen oud materiaal

-Reinigen oppervlak

-Aanbrengen epoxy mortel

-Leveren materiaal

70,00€        m2

19492960 Slijtlaag repareren met epoxy 

mortel.

-Voorrijkosten

-Verwijderen oud materiaal

-Reinigen oppervlak

-Aanbrengen epoxy mortel

-Leveren materiaal

70,00€        m2 Slijtlaag repareren met epoxy 

mortel.

-Voorrijkosten

-Verwijderen oud materiaal

-Reinigen oppervlak

-Aanbrengen epoxy mortel

-Leveren materiaal

70,00€        m2 Slijtlaag repareren met epoxy 

mortel.

-Voorrijkosten

-Verwijderen oud materiaal

-Reinigen oppervlak

-Aanbrengen epoxy mortel

-Leveren materiaal

70,00€        m2 Slijtlaag repareren met epoxy 

mortel.

-Voorrijkosten

-Verwijderen oud materiaal

-Reinigen oppervlak

-Aanbrengen epoxy mortel

-Leveren materiaal

70,00€          m2 Slijtlaag repareren met epoxy 

mortel.

-Voorrijkosten

-Verwijderen oud materiaal

-Reinigen oppervlak

-Aanbrengen epoxy mortel

-Leveren materiaal

70,00€        m2

191154 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

 €     405,00 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

487,50€      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

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

-Storten beton

-Ontkisten

-Aanbrengen brugdelen (liggers en 

dek)

-Afwerken

975,00€      m2

1911528 Repareren gaten in rijdek met epoxy 

mortel.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Aanbrengen epoxy mortel

-Materiaal

 €     450,00  m2 Repareren gaten in rijdek met epoxy 

mortel.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Aanbrengen epoxy mortel

-Materiaal

 €     450,00 m2 Repareren gaten in rijdek met epoxy 

mortel.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Aanbrengen epoxy mortel

-Materiaal

575,00€      m2 Repareren gaten in rijdek met epoxy 

mortel.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Aanbrengen epoxy mortel

-Materiaal

775,00€        m2 Repareren gaten in rijdek met epoxy 

mortel.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Aanbrengen epoxy mortel

-Materiaal

975,00€      m2

1911521 Repareren gaten in rijdek met epoxy 

mortel.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Aanbrengen epoxy mortel

-Materiaal

 €     450,00  m2 Repareren gaten in rijdek met epoxy 

mortel.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Aanbrengen epoxy mortel

-Materiaal

 €     450,00 m2 Repareren gaten in rijdek met epoxy 

mortel.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Aanbrengen epoxy mortel

-Materiaal

575,00€      m2 Repareren gaten in rijdek met epoxy 

mortel.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Aanbrengen epoxy mortel

-Materiaal

775,00€        m2 Repareren gaten in rijdek met epoxy 

mortel.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Aanbrengen epoxy mortel

-Materiaal

975,00€      m2

1911520 Repareren gaten in rijdek met epoxy 

mortel.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Aanbrengen epoxy mortel

-Materiaal

 €     375,00  m2 Repareren gaten in rijdek met epoxy 

mortel.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Aanbrengen epoxy mortel

-Materiaal

 €     375,00 m2 Repareren gaten in rijdek met epoxy 

mortel.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Aanbrengen epoxy mortel

-Materiaal

450,00€      m2 Repareren gaten in rijdek met epoxy 

mortel.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Aanbrengen epoxy mortel

-Materiaal

625,00€        m2 Repareren gaten in rijdek met epoxy 

mortel.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Aanbrengen epoxy mortel

-Materiaal

725,00€      m2

1911525 Herstellen oppervlak beton.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

 €       75,00  m2 Herstellen oppervlak beton.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

 €       65,00  m2 Herstellen oppervlak beton.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

95,00€         m2 Herstellen oppervlak beton.

-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

105,00€       m2 

1911553 Geen maatregel nodig. - - Herstellen oppervlak beton.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

75,00€        m2 Herstellen oppervlak beton.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

75,00€        m2 Herstellen oppervlak beton.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

75,00€          m2 Herstellen oppervlak beton.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

75,00€        m2

1911559 Repareren met epoxy mortel.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Herstellen constructieve waarde

-Aanbrengen epoxy mortel

-Materiaal

 €     325,00  m2 Repareren met epoxy mortel.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Herstellen constructieve waarde

-Aanbrengen epoxy mortel

-Materiaal

 €     450,00 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

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

-Verwerken reparatie specie

-Ontkisten

-Aanbrengen overige 

constructiedelen

-Afwerken

1.475,00€    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

1.475,00€  m2

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 m2 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€        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

 €     325,00  m Herstellen oppervlak beton.

-Aanvoer hulpconstructie (steiger, 

hoogwerker)

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

-Avoeren hulpconstructie

 €     325,00 m Herstellen oppervlak beton.

-Aanvoer hulpconstructie (steiger, 

hoogwerker)

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

-Avoeren hulpconstructie

325,00€      m Herstellen oppervlak beton.

-Aanvoer hulpconstructie (steiger, 

hoogwerker)

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

-Avoeren hulpconstructie

295,00€        m Herstellen oppervlak beton.

-Aanvoer hulpconstructie (steiger, 

hoogwerker)

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

-Avoeren hulpconstructie

295,00€      m

37553 Bijwerken schilderwerk balk.

-Verwijderen bestaande coating

-Vetvrij maken

-Aanbrengen coating

 €     120,00  m Bijwerken schilderwerk balk.

-Verwijderen bestaande coating

-Vetvrij maken

-Aanbrengen coating

 €     175,00 m Bijwerken schilderwerk balk.

-Verwijderen bestaande coating

-Vetvrij maken

-Aanbrengen coating

175,00€      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

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 

warmbereid asfalt.

-Verwijderen en afvoeren bestaande 

verharding

-Leveren en aanbrengen 

funderingsmateriaal

-Leveren en aanbrengen nieuw asfalt

325,00€      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 

warmbereid asfalt.

-Verwijderen en afvoeren bestaande 

verharding

-Leveren en aanbrengen 

funderingsmateriaal

-Leveren en aanbrengen nieuw asfalt

325,00€      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

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 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

 €     100,00 m Repareren scheur.

-Reinigen scheur

-Afgieten met bitumen

-Afstrooien met split

 €     100,00 m Repareren scheur.

-Reinigen scheur

-Afgieten met bitumen

-Afstrooien met split

 €     100,00 m Repareren scheur.

-Reinigen scheur

-Afgieten met bitumen

-Afstrooien met split

100,00€        m Repareren scheur.

-Reinigen scheur

-Afgieten met bitumen

-Afstrooien met split

100,00€      m

1989553 Geen maatregel nodig. - - Herstellen oppervlak beton.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

 €     175,00 m Herstellen oppervlak beton.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

 €     175,00 m Herstellen oppervlak beton.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

 €       175,00 m Herstellen oppervlak beton.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

 €     175,00 m

76254 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 

warmbereid asfalt.

-Verwijderen en afvoeren bestaande 

verharding

-Leveren en aanbrengen 

funderingsmateriaal

-Leveren en aanbrengen nieuw asfalt

325,00€      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 

warmbereid asfalt.

-Verwijderen en afvoeren bestaande 

verharding

-Leveren en aanbrengen 

funderingsmateriaal

-Leveren en aanbrengen nieuw asfalt

325,00€      m2

76256 Geen maatregel nodig. - - Herstellen oneffenheden.

-Frezen asfalt

-Aanbrengen nieuwe laag DAB

-Afvoeren vrijkomende materialen

 €       75,00 m2 Herstellen oneffenheden.

-Frezen asfalt

-Aanbrengen nieuwe laag DAB

-Afvoeren vrijkomende materialen

100,00€      m2 Vervangen asfaltverharding.

-Frezen asfalt

-Leveren en aanbrengen nieuw asfalt 

2 lagen

-Afvoren vijkomende materialen

250,00€        m2 Vervangen asfaltverharding.

-Frezen asfalt

-Leveren en aanbrengen nieuw asfalt 

2 lagen

-Afvoren vijkomende materialen

250,00€      m2

76257 Geen maatregel nodig. - - Geen maatregel nodig.  - - Geen maatregel nodig. - - Geen maatregel nodig. - - Geen maatregel nodig. - -

76294 Slijtlaag repareren met epoxy 

mortel.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Aanbrengen epoxy mortel

-Materiaal

 €     125,00  m2 Slijtlaag repareren met epoxy 

mortel.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Aanbrengen epoxy mortel

-Materiaal

 €     125,00 m2 Slijtlaag repareren met epoxy 

mortel.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Aanbrengen epoxy mortel

-Materiaal

75,00€        m2 Slijtlaag repareren met epoxy 

mortel.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Aanbrengen epoxy mortel

-Materiaal

65,00€          m2 Slijtlaag repareren met epoxy 

mortel.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Aanbrengen epoxy mortel

-Materiaal

65,00€        m2

95132 Herstellen aansluiting.  €       75,00  st Herstellen aansluiting.  €       75,00 st Herstellen aansluiting. 75,00€        st Herstellen aansluiting. 75,00€          st Herstellen aansluiting. 75,00€        st

105243 Vervangen losse delen.

-Verwijderen losse delen

-Leveren en aanbrengen nieuwe 

delen

 €       50,00  st Vervangen losse delen.

-Verwijderen losse delen

-Leveren en aanbrengen nieuwe 

delen

 €       75,00 st Vervangen losse delen.

-Verwijderen losse delen

-Leveren en aanbrengen nieuwe 

delen

150,00€      st Vervangen losse delen.

-Verwijderen losse delen

-Leveren en aanbrengen nieuwe 

delen

200,00€        st Vervangen losse delen.

-Verwijderen losse delen

-Leveren en aanbrengen nieuwe 

delen

200,00€      st

111654 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

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. - - 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

129164 Geen maatregel nodig. - - Vervangen natuursteen.

-Verwijderen en afvoeren oude 

natuursteen

-Leveren en aanbrengen nieuwe 

natuurstenen sloof

 €     300,00 m Vervangen natuursteen.

-Verwijderen en afvoeren oude 

natuursteen

-Leveren en aanbrengen nieuwe 

natuurstenen sloof

300,00€      m Vervangen natuursteen.

-Verwijderen en afvoeren oude 

natuursteen

-Leveren en aanbrengen nieuwe 

natuurstenen sloof

300,00€        m Vervangen natuursteen.

-Verwijderen en afvoeren oude 

natuursteen

-Leveren en aanbrengen nieuwe 

natuurstenen sloof

300,00€      m

12954 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

129523 Betonschade repareren met 

polymerische mortel.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Aanbrengen polymerische mortel

-Materiaal

 €     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

129511 Vastzetten losliggende delen.  €     100,00  m Vastzetten losliggende delen.  €     150,00 m Vastzetten losliggende delen. 200,00€      m Vastzetten losliggende delen. 250,00€        m Vastzetten losliggende delen. 250,00€      m

158525 Herstellen oppervlak beton.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

 €       75,00  m2 Herstellen oppervlak beton.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

 €       65,00  m2 Herstellen oppervlak beton.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

95,00€         m2 Herstellen oppervlak beton.

-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

105,00€       m2 

129525 Herstellen oppervlak beton.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

 €       75,00  m2 Herstellen oppervlak beton.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

 €       65,00  m2 Herstellen oppervlak beton.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

95,00€         m2 Herstellen oppervlak beton.

-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

105,00€       m2 

129543 Vastzetten losliggende delen.  €     100,00  m Vastzetten losliggende delen.  €     150,00 m Vastzetten losliggende delen. 200,00€      m Vastzetten losliggende delen. 250,00€        m Vastzetten losliggende delen. 250,00€      m

129546 Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00  st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€    st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st

129553 Herstellen oppervlakteschade 

(keer)wand.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

 €       75,00  m2 Herstellen oppervlakteschade 

(keer)wand.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

 €       65,00  m2 Herstellen oppervlakteschade 

(keer)wand.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

95,00€         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 

158553 Herstellen oppervlakteschade 

(keer)wand.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

 €       75,00  m2 Herstellen oppervlakteschade 

(keer)wand.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

 €       65,00  m2 Herstellen oppervlakteschade 

(keer)wand.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

95,00€         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 

129560 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

129584 Geen maatregel nodig. - - Repareren voeg.

-Verwijderen oude voegvulling

-Aanbrengen nieuwe voegvulling

 €     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

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

 €     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

136254 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 

warmbereid asfalt.

-Verwijderen en afvoeren bestaande 

verharding

-Leveren en aanbrengen 

funderingsmateriaal

-Leveren en aanbrengen nieuw asfalt

325,00€      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 

warmbereid asfalt.

-Verwijderen en afvoeren bestaande 

verharding

-Leveren en aanbrengen 

funderingsmateriaal

-Leveren en aanbrengen nieuw asfalt

325,00€      m2

141520 Geen maatregel nodig. - - Herstellen oplegpunt

-Aanberengen hulpconstructie

-Verwijderen bestaande constructie

-Aanbrengen nieuw oplegpunt

-verwijderen hulpconstructie

-Afvoeren vrijkomende materialen

 € 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

141546 Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00  st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€    st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st

143546 Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00  st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€    st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st

151525 Herstellen oppervlak beton.

-Aanvoer hulpconstructie (steiger, 

hoogwerker)

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

-Avoeren hulpconstructie

 €     325,00  m Herstellen oppervlak beton.

-Aanvoer hulpconstructie (steiger, 

hoogwerker)

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

-Avoeren hulpconstructie

 €     325,00 m Herstellen oppervlak beton.

-Aanvoer hulpconstructie (steiger, 

hoogwerker)

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

-Avoeren hulpconstructie

325,00€      m Herstellen oppervlak beton.

-Aanvoer hulpconstructie (steiger, 

hoogwerker)

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

-Avoeren hulpconstructie

295,00€        m Herstellen oppervlak beton.

-Aanvoer hulpconstructie (steiger, 

hoogwerker)

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

-Avoeren hulpconstructie

295,00€      m

151546 Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00  st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€    st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st

151553 Bijwerken sloof.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen epoxymortel

-Afwerken met coating

 €     120,00  m Bijwerken sloof.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen epoxymortel

-Afwerken met coating

 €     175,00 m Bijwerken sloof.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen epoxymortel

-Afwerken met coating

175,00€      m Bijwerken sloof.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen epoxymortel

-Afwerken met coating

175,00€        m Bijwerken sloof.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen epoxymortel

-Afwerken met coating

175,00€      m

154135 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



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. - - 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

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

 €     325,00  m Herstellen oppervlak beton.

-Aanvoer hulpconstructie (steiger, 

hoogwerker)

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

-Avoeren hulpconstructie

 €     325,00 m Herstellen oppervlak beton.

-Aanvoer hulpconstructie (steiger, 

hoogwerker)

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

-Avoeren hulpconstructie

325,00€      m Herstellen oppervlak beton.

-Aanvoer hulpconstructie (steiger, 

hoogwerker)

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

-Avoeren hulpconstructie

295,00€        m Herstellen oppervlak beton.

-Aanvoer hulpconstructie (steiger, 

hoogwerker)

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

-Avoeren hulpconstructie

295,00€      m

154543 Vastzetten losliggende delen.  €     100,00  m Vastzetten losliggende delen.  €     150,00 m Vastzetten losliggende delen. 200,00€      m Vastzetten losliggende delen. 250,00€        m Vastzetten losliggende delen. 250,00€      m

154546 Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00  st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€    st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st

154553 Bijwerken steunpunt_algemeen.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen epoxymortel

-Afwerken met coating

 €     120,00  m Bijwerken steunpunt_algemeen.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen epoxymortel

-Afwerken met coating

 €     175,00 m Bijwerken steunpunt_algemeen.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen epoxymortel

-Afwerken met coating

175,00€      m Bijwerken steunpunt_algemeen.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen epoxymortel

-Afwerken met coating

175,00€        m Bijwerken steunpunt_algemeen.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen epoxymortel

-Afwerken met coating

175,00€      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 Ophalen verzakking.  €       65,00  m Ophalen verzakking.  €       75,00 m Ophalen verzakking. 150,00€      m Ophalen verzakking. 175,00€        m Ophalen verzakking. 175,00€      m

155967 Geen maatregel nodig. - - Geen maatregel nodig.  - - Geen maatregel nodig. - - Ophalen verzakking. 50,00€          m2 Ophalen verzakking. 50,00€        m2

156521 Beton defomatie repareren met 

epoxy mortel.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Aanbrengen epoxy mortel

-Materiaal

 €     350,00  m Repareren deformatie met PCC 

mortel.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Aanbrengen PCC mortel

-Materiaal

 €     450,00 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

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

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

950,00€      m

156525 Geen maatregel nodig. - - Geen maatregel nodig.  - - Geen maatregel nodig. - - Repareren met epoxy mortel.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Aanbrengen epoxy mortel

-Materiaal

200,00€        m Repareren met epoxy mortel.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Aanbrengen epoxy mortel

-Materiaal

200,00€      m



156543 Vervangen losse delen.

-Verwijderen losse delen

-Leveren en aanbrengen nieuwe 

delen

 €     100,00  m Vervangen losse delen.

-Verwijderen losse delen

-Leveren en aanbrengen nieuwe 

delen

 €       75,00 m Vervangen losse delen.

-Verwijderen losse delen

-Leveren en aanbrengen nieuwe 

delen

50,00€        m Vervangen losse delen.

-Verwijderen losse delen

-Leveren en aanbrengen nieuwe 

delen

50,00€          m Vervangen losse delen.

-Verwijderen losse delen

-Leveren en aanbrengen nieuwe 

delen

50,00€        m

156581 Ophalen verzakking.  €       75,00  m Ophalen verzakking.  €       75,00 m Ophalen verzakking. 150,00€      m Ophalen verzakking. 175,00€        m Ophalen verzakking. 175,00€      m

171034 Locale reparatie.

-Verwijder dekdeel

-Verwijderen rot deel

-Aanbrengen inlay van hout of epoxy

-Aanbrengen dekdeel

 €     365,00  m Vervangen balk.

-Verwijderen dek en leuning

-Verwijderen oude balk

-Aanbrengen nieuwe balk

-Aanbrengen dekdelen

-Aanbrengen leuning

-Leveren materiaal

 € 1.575,00 m Vervangen balk.

-Verwijderen dek en leuning

-Verwijderen oude balk

-Aanbrengen nieuwe balk

-Aanbrengen dekdelen

-Aanbrengen leuning

-Leveren materiaal

1.575,00€  m Vervangen balk.

-Verwijderen dek en leuning

-Verwijderen oude balk

-Aanbrengen nieuwe balk

-Aanbrengen dekdelen

-Aanbrengen leuning

-Leveren materiaal

1.575,00€    m Vervangen balk.

-Verwijderen dek en leuning

-Verwijderen oude balk

-Aanbrengen nieuwe balk

-Aanbrengen dekdelen

-Aanbrengen leuning

-Leveren materiaal

1.575,00€  m

171011 Geen maatregel nodig. - - 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

 €     150,00 m 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

 €     150,00 m

171046 Mogelijke nadere inspectie  €     150,00  st Mogelijke nadere inspectie  €     150,00  st Mogelijke nadere inspectie  €     150,00  st Mogelijke nadere inspectie  €       150,00  st Mogelijke nadere inspectie  €     150,00  st 

171918 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€      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

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

1.275,00€  m

171946 Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00  st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€    st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st

223525 Herstellen oppervlak beton.

-Aanvoer hulpconstructie (steiger, 

hoogwerker)

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

-Avoeren hulpconstructie

 €     325,00  m Herstellen oppervlak beton.

-Aanvoer hulpconstructie (steiger, 

hoogwerker)

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

-Avoeren hulpconstructie

 €     325,00 m Herstellen oppervlak beton.

-Aanvoer hulpconstructie (steiger, 

hoogwerker)

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

-Avoeren hulpconstructie

325,00€      m Herstellen oppervlak beton.

-Aanvoer hulpconstructie (steiger, 

hoogwerker)

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

-Avoeren hulpconstructie

295,00€        m Herstellen oppervlak beton.

-Aanvoer hulpconstructie (steiger, 

hoogwerker)

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

-Avoeren hulpconstructie

295,00€      m

223546 Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00  st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€    st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st

229244 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

231244 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

231247 Reinigen met hoge drukspuit per 10 

m brug lengte.

 €     165,00  st Reinigen met hoge drukspuit per 10 

m brug lengte.

 €     220,00 st Reinigen met hoge drukspuit per 10 

m brug lengte.

275,00€      st Reinigen met hoge drukspuit per 10 

m brug lengte.

275,00€        st Reinigen met hoge drukspuit per 10 

m brug lengte.

275,00€      st

231553 Bijwerken schilderwerk kolom.

-Verwijderen bestaande coating

-Vetvrij maken

-Aanbrengen coating

 €     120,00  m2 Bijwerken schilderwerk kolom.

-Verwijderen bestaande coating

-Vetvrij maken

-Aanbrengen coating

 €     175,00 m Bijwerken schilderwerk kolom.

-Verwijderen bestaande coating

-Vetvrij maken

-Aanbrengen coating

175,00€      m Bijwerken schilderwerk kolom.

-Verwijderen bestaande coating

-Vetvrij maken

-Aanbrengen coating

200,00€        m Bijwerken schilderwerk kolom.

-Verwijderen bestaande coating

-Vetvrij maken

-Aanbrengen coating

200,00€      m

241520 Geen maatregel nodig. - - Herstellen oplegpunt

-Aanberengen hulpconstructie

-Verwijderen bestaande constructie

-Aanbrengen nieuw oplegpunt

-verwijderen hulpconstructie

-Afvoeren vrijkomende materialen

 € 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

241546 Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00  st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€    st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st

243546 Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00  st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€    st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st

243525 Herstellen oppervlak beton.

-Aanvoer hulpconstructie (steiger, 

hoogwerker)

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

-Avoeren hulpconstructie

 €     575,00  st Herstellen oppervlak beton.

-Aanvoer hulpconstructie (steiger, 

hoogwerker)

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

-Avoeren hulpconstructie

 €     575,00 st Herstellen oppervlak beton.

-Aanvoer hulpconstructie (steiger, 

hoogwerker)

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

-Avoeren hulpconstructie

575,00€      st Herstellen oppervlak beton.

-Aanvoer hulpconstructie (steiger, 

hoogwerker)

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

-Avoeren hulpconstructie

575,00€        st Herstellen oppervlak beton.

-Aanvoer hulpconstructie (steiger, 

hoogwerker)

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

-Avoeren hulpconstructie

575,00€      st

254244 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

254525 Herstellen oppervlak beton.

-Aanvoer hulpconstructie (steiger, 

hoogwerker)

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

-Avoeren hulpconstructie

 €     325,00  m Herstellen oppervlak beton.

-Aanvoer hulpconstructie (steiger, 

hoogwerker)

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

-Avoeren hulpconstructie

 €     325,00 m Herstellen oppervlak beton.

-Aanvoer hulpconstructie (steiger, 

hoogwerker)

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

-Avoeren hulpconstructie

325,00€      m Herstellen oppervlak beton.

-Aanvoer hulpconstructie (steiger, 

hoogwerker)

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

-Avoeren hulpconstructie

295,00€        m Herstellen oppervlak beton.

-Aanvoer hulpconstructie (steiger, 

hoogwerker)

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

-Avoeren hulpconstructie

295,00€      m

254543 Vastzetten losliggende delen.  €     100,00  m Vastzetten losliggende delen.  €     150,00 m Vastzetten losliggende delen. 200,00€      m Vastzetten losliggende delen. 250,00€        m Vastzetten losliggende delen. 250,00€      m

254560 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

258560 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

271034 Locale reparatie.

-Verwijder dekdeel

-Verwijderen rot deel

-Aanbrengen inlay van hout of epoxy

-Aanbrengen dekdeel

 €     365,00  m Vervangen balk.

-Verwijderen dek en leuning

-Verwijderen oude balk

-Aanbrengen nieuwe balk

-Aanbrengen dekdelen

-Aanbrengen leuning

-Leveren materiaal

 € 1.575,00 m Vervangen balk.

-Verwijderen dek en leuning

-Verwijderen oude balk

-Aanbrengen nieuwe balk

-Aanbrengen dekdelen

-Aanbrengen leuning

-Leveren materiaal

1.575,00€  m Vervangen balk.

-Verwijderen dek en leuning

-Verwijderen oude balk

-Aanbrengen nieuwe balk

-Aanbrengen dekdelen

-Aanbrengen leuning

-Leveren materiaal

1.575,00€    m Vervangen balk.

-Verwijderen dek en leuning

-Verwijderen oude balk

-Aanbrengen nieuwe balk

-Aanbrengen dekdelen

-Aanbrengen leuning

-Leveren materiaal

1.575,00€  m

271046 Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00  st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€    st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st



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

 €     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€      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

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

1.275,00€  m

271953 Geen maatregel nodig. - - Herstellen oppervlakteschade.

-Aanbrengen en verwijderen 

hulpconstructie

-Corrosievrij maken

-Kleine herstel werkzaamheden

-Vetvrij maken

-Schilderen in 3 lagen

 €       85,00 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

185,00€        m Aanbrengen nieuwe beschermlaag

-Aanbrengen en verwijderen 

hulpconstructies

-Verwijderen bestaande laag

-Repareren beschadingen

-Schilderen leuning in 3 lagen

185,00€      m

3201910 Vastzetten/vervangen bevestiging.

-Verwijderen defecte delen

-Reinigen oppervlak

-Aanbengen nieuwe bevestiging

-Leveren materialen

 €       50,00  st Vastzetten/vervangen bevestiging.

-Verwijderen defecte delen

-Reinigen oppervlak

-Aanbengen nieuwe bevestiging

-Leveren materialen

 €       50,00  st Vastzetten/vervangen bevestiging.

-Verwijderen defecte delen

-Reinigen oppervlak

-Aanbengen nieuwe bevestiging

-Leveren materialen

 €       50,00  st Vastzetten/vervangen bevestiging.

-Verwijderen defecte delen

-Reinigen oppervlak

-Aanbengen nieuwe bevestiging

-Leveren materialen

 €         50,00  st Vastzetten/vervangen bevestiging.

-Verwijderen defecte delen

-Reinigen oppervlak

-Aanbengen nieuwe bevestiging

-Leveren materialen

 €       50,00  st 

320546 Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00  st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€    st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st

326549 Geen maatregel nodig. - - Aanbrengen afwerklaag op beton.

-Repareren onderlaag

-Opruwen onderlaag met 

bouchardeerhamer

-Aanbrengen afwerklaag van 

spuitbeton

 €     110,00 m2 Aanbrengen afwerklaag op beton.

-Repareren onderlaag

-Opruwen onderlaag met 

bouchardeerhamer

-Aanbrengen afwerklaag van 

spuitbeton

_Nabehandelen deklaag

135,00€      m2 Aanbrengen afwerklaag op beton.

-Verwijderen deklaag

-Behandelen gecorrodeerd 

wapeningsstaal

-Waarnodig aanbrengen nieuwe 

wapening

-Aanbrengen afdeklaag van 

(spuit)beton

-Nabehanelen deklaag (vlinderen)

175,00€        m2 Aanbrengen afwerklaag op beton.

-Verwijderen deklaag

-Behandelen gecorrodeerd 

wapeningsstaal

-Waarnodig aanbrengen nieuwe 

wapening

-Aanbrengen afdeklaag van 

(spuit)beton

-Nabehanelen deklaag (vlinderen)

195,00€      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

 €     325,00  m Herstellen oppervlak beton.

-Aanvoer hulpconstructie (steiger, 

hoogwerker)

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

-Avoeren hulpconstructie

 €     325,00 m Herstellen oppervlak beton.

-Aanvoer hulpconstructie (steiger, 

hoogwerker)

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

-Avoeren hulpconstructie

325,00€      m Herstellen oppervlak beton.

-Aanvoer hulpconstructie (steiger, 

hoogwerker)

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

-Avoeren hulpconstructie

295,00€        m Herstellen oppervlak beton.

-Aanvoer hulpconstructie (steiger, 

hoogwerker)

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

-Avoeren hulpconstructie

295,00€      m

326528 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

326546 Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00  st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€    st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st

326553 Bijwerken Hoofddraagconstructie.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen polymerische mortel

-Afwerken met coating

 €     175,00  m2 Bijwerken Hoofddraagconstructie.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen polymerische mortel

-Afwerken met coating

 €     175,00 m2 Bijwerken Hoofddraagconstructie.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen polymerische mortel

-Afwerken met coating

 €     175,00 m2 Bijwerken Hoofddraagconstructie.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen polymerische mortel

-Afwerken met coating

200,00€        m2 Bijwerken Hoofddraagconstructie.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen polymerische mortel

-Afwerken met coating

200,00€      m2

326559 Scheur in beton repareren met 

epoxy mortel.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Herstellen constructie

-Aanbrengen epoxy mortel

-Materiaal

 €     500,00  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. - - Scheur(en) repareren met epoxy 

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

2.475,00€    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

 €     650,00  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



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 Vastzetten losliggende delen.  €     100,00  m Vastzetten losliggende delen.  €     150,00 m Vastzetten losliggende delen. 200,00€      m Vastzetten losliggende delen. 250,00€        m Vastzetten losliggende delen. 250,00€      m

329546 Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00  st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€    st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st

329553 Herstellen oppervlakteschade 

(keer)wand.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

 €       75,00  m2 Herstellen oppervlakteschade 

(keer)wand.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

 €       65,00  m2 Herstellen oppervlakteschade 

(keer)wand.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

95,00€         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 

329525 Herstellen oppervlak beton.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

 €       75,00  m2 Herstellen oppervlak beton.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

 €       65,00  m2 Herstellen oppervlak beton.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

95,00€         m2 Herstellen oppervlak beton.

-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

105,00€       m2 

329584 Voegvulling repareren met kit.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Herstellen constructie

-Aanbrengen kit

-Leveren materiaal

 €     250,00  m Voegvulling repareren met kit.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Herstellen constructie

-Aanbrengen kit

-Leveren materiaal

 €     200,00  m Voegvulling repareren met kit.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Herstellen constructie

-Aanbrengen kit

-Leveren materiaal

 €     175,00  m Voegvulling repareren met kit.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Herstellen constructie

-Aanbrengen kit

-Leveren materiaal

 €       175,00  m Voegvulling repareren met kit.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Herstellen constructie

-Aanbrengen kit

-Leveren materiaal

 €     175,00  m 

329559 Scheur in beton repareren met 

polymerische mortel.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Herstellen constructie

-Aanbrengen polymerische mortel

-Materiaal

 €     500,00  m Scheur(en) repareren met PCC 

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

329560 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

33354 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

333546 Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00  st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€    st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st

333553 Herstellen oppervlak beton.

-Aanvoer hulpconstructie (steiger, 

hoogwerker)

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

-Avoeren hulpconstructie

 €     275,00  m Herstellen oppervlak beton.

-Aanvoer hulpconstructie (steiger, 

hoogwerker)

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

-Avoeren hulpconstructie

 €     220,00 m Herstellen oppervlak beton.

-Aanvoer hulpconstructie (steiger, 

hoogwerker)

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

-Avoeren hulpconstructie

220,00€      m Herstellen oppervlak beton.

-Aanvoer hulpconstructie (steiger, 

hoogwerker)

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

-Avoeren hulpconstructie

175,00€        m Herstellen oppervlak beton.

-Aanvoer hulpconstructie (steiger, 

hoogwerker)

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

-Avoeren hulpconstructie

175,00€      m

333525 Herstellen oppervlak beton.

-Aanvoer hulpconstructie (steiger, 

hoogwerker)

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

-Avoeren hulpconstructie

 €     325,00  m Herstellen oppervlak beton.

-Aanvoer hulpconstructie (steiger, 

hoogwerker)

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

-Avoeren hulpconstructie

 €     325,00 m Herstellen oppervlak beton.

-Aanvoer hulpconstructie (steiger, 

hoogwerker)

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

-Avoeren hulpconstructie

325,00€      m Herstellen oppervlak beton.

-Aanvoer hulpconstructie (steiger, 

hoogwerker)

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

-Avoeren hulpconstructie

295,00€        m Herstellen oppervlak beton.

-Aanvoer hulpconstructie (steiger, 

hoogwerker)

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

-Avoeren hulpconstructie

295,00€      m

333560 Scheur in beton repareren met 

polymerische mortel.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Herstellen constructie

-Aanbrengen polymerische mortel

-Materiaal

 €     500,00  m Scheur(en) repareren met PCC 

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

-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



333521 Herstellen deformatie.

-Verwijderen beschadigde 

onderdelen

-Aanbrengen nieuwe onderdelen

-Afvoeren vrijkomende materialen

 €     500,00  m Herstellen deformatie.

-Verwijderen beschadigde 

onderdelen

-Aanbrengen nieuwe onderdelen

-Afvoeren vrijkomende materialen

 €     575,00 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 Vastzetten losliggende delen.  €     100,00  m2 Vastzetten losliggende delen.  €     150,00 m2 Vastzetten losliggende delen. 200,00€      m2 Vastzetten losliggende delen. 250,00€        m2 Vastzetten losliggende delen. 250,00€      m2

345546 Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00  st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€    st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st

345553 Bijwerken schilderwerk plafond.

-Verwijderen bestaande coating

-Vetvrij maken

-Aanbrengen coating

 €     125,00  m2 Bijwerken schilderwerk plafond.

-Verwijderen bestaande coating

-Vetvrij maken

-Aanbrengen coating

 €     105,00 m2 Bijwerken schilderwerk plafond.

-Verwijderen bestaande coating

-Vetvrij maken

-Aanbrengen coating

105,00€      m2 Bijwerken schilderwerk plafond.

-Verwijderen bestaande coating

-Vetvrij maken

-Aanbrengen coating

105,00€        m2 Bijwerken schilderwerk plafond.

-Verwijderen bestaande coating

-Vetvrij maken

-Aanbrengen coating

105,00€      m2

345559 Scheur in beton repareren met 

epoxy mortel.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Herstellen constructie

-Aanbrengen epoxy mortel

-Materiaal

 €     700,00  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 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 m2 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€        m2 Repareren met epoxy mortel.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Aanbrengen epoxy mortel

-Materiaal

250,00€      m2

3101294 Slijtlaag repareren met epoxy 

mortel.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Aanbrengen epoxy mortel

-Materiaal

 €       65,00  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

35,00€        m2 Slijtlaag repareren met epoxy 

mortel.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Aanbrengen epoxy mortel

-Materiaal

35,00€          m2 Slijtlaag repareren met epoxy 

mortel.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Aanbrengen epoxy mortel

-Materiaal

35,00€        m2

3101525 Herstellen oppervlak beton.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

 €       75,00  m2 Herstellen oppervlak beton.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

 €       65,00  m2 Herstellen oppervlak beton.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

95,00€         m2 Herstellen oppervlak beton.

-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

105,00€       m2 

310154 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

 €     405,00 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

487,50€      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

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

-Storten beton

-Ontkisten

-Aanbrengen brugdelen (liggers en 

dek)

-Afwerken

975,00€      m2

3101528 Repareren gaten in rijdek 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

 €     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

3101546 Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00  st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€    st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st

3101559 Repareren met epoxy mortel.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Herstellen constructieve waarde

-Aanbrengen epoxy mortel

-Materiaal

 €     325,00  m2 Repareren met epoxy mortel.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Herstellen constructieve waarde

-Aanbrengen epoxy mortel

-Materiaal

 €     450,00 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

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

-Verwerken reparatie specie

-Ontkisten

-Aanbrengen overige 

constructiedelen

-Afwerken

1.475,00€    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

1.475,00€  m2

3101560 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 m2 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€        m2 Repareren met epoxy mortel.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Aanbrengen epoxy mortel

-Materiaal

250,00€      m2

35154 Beton afbrokkelen repareren met 

polymerische mortel.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Aanbrengen polymerische mortel

-Materiaal

 €     300,00  m Repareren met PCC mortel.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Aanbrengen PCC mortel

-Materiaal

 €     425,00 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

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

 €     175,00  m Herstellen oppervlak beton.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

 €     175,00 m Herstellen oppervlak beton.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

175,00€      m Herstellen oppervlak beton.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

135,00€        m Herstellen oppervlak beton.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

135,00€      m

351525 Herstellen oppervlak beton.

-Aanvoer hulpconstructie (steiger, 

hoogwerker)

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

-Avoeren hulpconstructie

 €     325,00  m Herstellen oppervlak beton.

-Aanvoer hulpconstructie (steiger, 

hoogwerker)

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

-Avoeren hulpconstructie

 €     325,00 m Herstellen oppervlak beton.

-Aanvoer hulpconstructie (steiger, 

hoogwerker)

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

-Avoeren hulpconstructie

325,00€      m Herstellen oppervlak beton.

-Aanvoer hulpconstructie (steiger, 

hoogwerker)

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

-Avoeren hulpconstructie

295,00€        m Herstellen oppervlak beton.

-Aanvoer hulpconstructie (steiger, 

hoogwerker)

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

-Avoeren hulpconstructie

295,00€      m

351560 Repareren scheur.

-Reinigen scheur

-Afgieten met bitumen

-Afstrooien met split

 €     100,00  m Repareren scheur.

-Reinigen scheur

-Afgieten met bitumen

-Afstrooien met split

 €     100,00 m Repareren scheur.

-Reinigen scheur

-Afgieten met bitumen

-Afstrooien met split

100,00€      m Repareren scheur.

-Reinigen scheur

-Afgieten met bitumen

-Afstrooien met split

100,00€        m Repareren scheur.

-Reinigen scheur

-Afgieten met bitumen

-Afstrooien met split

100,00€      m



351584 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

356543 Vervangen losse delen.

-Verwijderen losse delen

-Leveren en aanbrengen nieuwe 

delen

 €       50,00  m Vervangen losse delen.

-Verwijderen losse delen

-Leveren en aanbrengen nieuwe 

delen

 €       50,00 m Vervangen losse delen.

-Verwijderen losse delen

-Leveren en aanbrengen nieuwe 

delen

50,00€        m Vervangen losse delen.

-Verwijderen losse delen

-Leveren en aanbrengen nieuwe 

delen

50,00€          m Vervangen losse delen.

-Verwijderen losse delen

-Leveren en aanbrengen nieuwe 

delen

50,00€        m

358525 Herstellen oppervlak beton.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

 €       75,00  m2 Herstellen oppervlak beton.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

 €       65,00  m2 Herstellen oppervlak beton.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

95,00€         m2 Herstellen oppervlak beton.

-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

105,00€       m2 

358543 Vastzetten losliggende delen.  €     100,00  m Vastzetten losliggende delen.  €     150,00 m Vastzetten losliggende delen. 200,00€      m Vastzetten losliggende delen. 250,00€        m Vastzetten losliggende delen. 250,00€      m

358546 Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00  st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€    st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st

358553 Herstellen oppervlakteschade 

(keer)wand.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

 €       75,00  m2 Herstellen oppervlakteschade 

(keer)wand.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

 €       65,00  m2 Herstellen oppervlakteschade 

(keer)wand.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

95,00€         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 

3701315 Herstellen breuk.

-Wegnemen oorzaak breuk

-Aanbrengen raparatie middel

-Afwerken reparatieplek

75,00€        m Herstellen breuk.

-Wegnemen oorzaal breuk

-Aanbrengen raparatie middel

-Afwerken reparatieplek

75,00€        m Herstellen breuk.

-Wegnemen oorzaal breuk

-Aanbrengen raparatie middel

-Afwerken reparatieplek

75,00€        m Herstellen breuk.

-Wegnemen oorzaal breuk

-Aanbrengen raparatie middel

-Afwerken reparatieplek

75,00€          m Herstellen breuk.

-Wegnemen oorzaal breuk

-Aanbrengen raparatie middel

-Afwerken reparatieplek

75,00€        m

370546 Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00  st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€    st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st

370525 Geen maatregel nodig. - - Geen maatregel nodig.  -  - Geen maatregel nodig.  -  - Geen maatregel nodig.  -  - Geen maatregel nodig.  -  - 

370559 Scheur in beton repareren met 

epoxy mortel.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Herstellen constructie

-Aanbrengen epoxy mortel

-Materiaal

 €     650,00  m Scheur(en) repareren met PCC 

mortel.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Herstellen constructie

-Aanbrengen PCC mortel

-Materiaal

 €     775,00 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

1.475,00€    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

1.475,00€  m

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

 €     365,00 m Vervangen balk.

-Verwijderen constructie delen zoals 

dek en leuning

-Verwijderen oude balk

-Aanbrengen nieuwe balk

-Aanbrengen dekdelen

-Aanbrengen leuning

-Leveren materiaal

1.575,00€  m Vervangen balk.

-Verwijderen constructie delen zoals 

dek en leuning

-Verwijderen oude balk

-Aanbrengen nieuwe balk

-Aanbrengen dekdelen

-Aanbrengen leuning

-Leveren materiaal

1.575,00€    m Vervangen balk.

-Verwijderen constructie delen zoals 

dek en leuning

-Verwijderen oude balk

-Aanbrengen nieuwe balk

-Aanbrengen dekdelen

-Aanbrengen leuning

-Leveren materiaal

1.575,00€  m

371034 Locale reparatie.

-Verwijder overige constructie delen

-Verwijderen rot deel

-Aanbrengen inlay van hout of epoxy

-Aanbrengen overige constructie 

delen

 €     365,00  m Vervangen balk.

-Verwijderen overige constructie 

delen

-Verwijderen oude balk

-Aanbrengen nieuwe balk

-Aanbrengen overige constructie 

delen

-Afvoeren oude delen

-Leveren materiaal

 € 1.575,00 m Vervangen balk.

-Verwijderen overige constructie 

delen

-Verwijderen oude balk

-Aanbrengen nieuwe balk

-Aanbrengen overige constructie 

delen

-Afvoeren oude delen

-Leveren materiaal

1.575,00€  m Vervangen balk.

-Verwijderen overige constructie 

delen

-Verwijderen oude balk

-Aanbrengen nieuwe balk

-Aanbrengen overige constructie 

delen

-Afvoeren oude delen

-Leveren materiaal

1.575,00€    m Vervangen balk.

-Verwijderen overige constructie 

delen

-Verwijderen oude balk

-Aanbrengen nieuwe balk

-Aanbrengen overige constructie 

delen

-Afvoeren oude delen

-Leveren materiaal

1.575,00€  m

371343 Vervangen losse delen.

-Verwijderen losse delen

-Leveren en aanbrengen nieuwe 

delen

 €       50,00  m Vervangen losse delen.

-Verwijderen losse delen

-Leveren en aanbrengen nieuwe 

delen

 €       50,00 m Vervangen losse delen.

-Verwijderen losse delen

-Leveren en aanbrengen nieuwe 

delen

50,00€        m Vervangen losse delen.

-Verwijderen losse delen

-Leveren en aanbrengen nieuwe 

delen

50,00€          m Vervangen losse delen.

-Verwijderen losse delen

-Leveren en aanbrengen nieuwe 

delen

50,00€        m

371910 Herstellen bevestiging.  €       75,00  st Herstellen bevestiging.  €       75,00 st Herstellen bevestiging. 75,00€        st Herstellen bevestiging. 75,00€          st Herstellen bevestiging. 75,00€        st

371918 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

-Kleine herstel werkzaamheden

-Vetvrij maken

-Schilderen in 3 lagen

 €     475,00 m Corrosie verwijderen en herstellen 

profiel.

-Aan- en afvoer 

hulpconstructie/ponton

-Corrosievrij maken

-Kleine herstel werkzaamheden

-Vetvrij maken

-Schilderen in 3 lagen

575,00€      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

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

1.275,00€  m

371943 Vastzetten losliggende delen.  €     100,00  m Vastzetten losliggende delen.  €     150,00 m Vastzetten losliggende delen. 200,00€      m Vastzetten losliggende delen. 250,00€        m Vastzetten losliggende delen. 250,00€      m

371946 Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00  st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€    st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st

371953 Geen maatregel nodig. - - Herstellen oppervlakteschade.

-Aanbrengen en verwijderen 

hulpconstructie

-Corrosievrij maken

-Kleine herstel werkzaamheden

-Vetvrij maken

-Schilderen in 3 lagen

 €       85,00 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

185,00€        m Aanbrengen nieuwe beschermlaag

-Aanbrengen en verwijderen 

hulpconstructies

-Verwijderen bestaande laag

-Repareren beschadingen

-Schilderen leuning in 3 lagen

185,00€      m

38554 Repareren afbrokkelen.

-Reinigen oppervlak

-Afwerken met epoxy

 €     250,00  m Repareren afbrokkelen.

-Reinigen oppervlak

-Afwerken met epoxy

 €     250,00 m Repareren afbrokkelen.

-Reinigen oppervlak

-Afwerken met epoxy

300,00€      m Repareren afbrokkelen.

-Reinigen oppervlak

-Afwerken met epoxy

575,00€        m Repareren afbrokkelen.

-Reinigen oppervlak

-Afwerken met epoxy

575,00€      m

385525 Herstellen oppervlak beton.

-Aanvoer hulpconstructie (steiger, 

hoogwerker)

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

-Avoeren hulpconstructie

 €     325,00  m Herstellen oppervlak beton.

-Aanvoer hulpconstructie (steiger, 

hoogwerker)

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

-Avoeren hulpconstructie

 €     325,00 m Herstellen oppervlak beton.

-Aanvoer hulpconstructie (steiger, 

hoogwerker)

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

-Avoeren hulpconstructie

325,00€      m Herstellen oppervlak beton.

-Aanvoer hulpconstructie (steiger, 

hoogwerker)

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

-Avoeren hulpconstructie

295,00€        m Herstellen oppervlak beton.

-Aanvoer hulpconstructie (steiger, 

hoogwerker)

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

-Avoeren hulpconstructie

295,00€      m

385553 Bijwerken schampstrook.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen epoxymortel

-Afwerken met coating

 €       75,00  m Bijwerken schampstrook.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen epoxymortel

-Afwerken met coating

 €       55,00 m Bijwerken schampstrook.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen epoxymortel

-Afwerken met coating

55,00€        m Bijwerken schampstrook.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen epoxymortel

-Afwerken met coating

55,00€          m Bijwerken schampstrook.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen epoxymortel

-Afwerken met coating

55,00€        m

385560 Repareren scheur.

-Reinigen scheur

-Afwerken met epoxy

 €     100,00  m Repareren scheur.

-Reinigen scheur

-Afwerken met epoxy

 €     100,00 m Repareren scheur.

-Reinigen scheur

-Afwerken met epoxy

100,00€      m Repareren scheur.

-Reinigen scheur

-Afwerken met epoxy

100,00€        m Repareren scheur.

-Reinigen scheur

-Afwerken met epoxy

100,00€      m

385521 Herstellen deformatie.

-Verwijderen beschadigde 

onderdelen

-Aanbrengen nieuwe onderdelen

-Afvoeren vrijkomende materialen

 €     425,00  m Herstellen deformatie.

-Verwijderen beschadigde 

onderdelen

-Aanbrengen nieuwe onderdelen

-Afvoeren vrijkomende materialen

 €     375,00 m Herstellen deformatie.

-Verwijderen beschadigde 

onderdelen

-Aanbrengen nieuwe onderdelen

-Afvoeren vrijkomende materialen

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

-Verwerken reparatie specie

-Ontkisten

-Aanbrengen overige 

constructiedelen

-Afwerken

425,00€        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

425,00€      m

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  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

 €     318,00 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 Vervangen balk.

-Verwijderen overige constructie 

delen

-Verwijderen oude balk

-Aanbrengen nieuwe balk

-Aanbrengen overige constructie 

delen

-Afvoeren oude delen

-Leveren materiaal

 €     418,00 m

471053 Bijwerken schilderwerk balk.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Afwerken met coating

 €       65,00  m Bijwerken schilderwerk balk.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen epoxymortel

-Afwerken met coating

 €       95,00 m Bijwerken schilderwerk balk.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen epoxymortel

-Afwerken met coating

135,00€      m Bijwerken schilderwerk balk.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen epoxymortel

-Afwerken met coating

150,00€        m Bijwerken schilderwerk balk.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen epoxymortel

-Afwerken met coating

150,00€      m

471918 Geen maatregel nodig. - - Geen maatregel nodig. - - 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 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 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

 €     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

534253 Geen maatregel nodig. - - Schilderen.

-Corrosievrij maken

-Kleine herstel werkzaamheden

-Vetvrij maken

-Schilderen in 3 lagen

 €       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

534611 Vastzetten losliggende delen.  €     100,00  m Vastzetten losliggende delen.  €     150,00 m Vastzetten losliggende delen. 200,00€      m Vastzetten losliggende delen. 250,00€        m Vastzetten losliggende delen. 250,00€      m

534618 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

534643 Vastzetten losliggende delen.  €     100,00  m Vastzetten losliggende delen.  €     150,00 m Vastzetten losliggende delen. 200,00€      m Vastzetten losliggende delen. 250,00€        m Vastzetten losliggende delen. 250,00€      m

534653 Geen maatregel nodig. - - Schilderen.

-Corrosievrij maken

-Kleine herstel werkzaamheden

-Vetvrij maken

-Schilderen in 3 lagen

 €       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

546253 Bijwerken schilderwerk regel.

-Verwijderen bestaande coating

-Vetvrij maken

-Aanbrengen coating

 €       65,00  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 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. - - Vervangen natuursteen.

-Verwijderen en afvoeren oude 

natuursteen

-Leveren en aanbrengen nieuwe 

natuurstenen sloof

 €     200,00 m Vervangen natuursteen.

-Verwijderen en afvoeren oude 

natuursteen

-Leveren en aanbrengen nieuwe 

natuurstenen sloof

200,00€      m Vervangen natuursteen.

-Verwijderen en afvoeren oude 

natuursteen

-Leveren en aanbrengen nieuwe 

natuurstenen sloof

200,00€        m Vervangen natuursteen.

-Verwijderen en afvoeren oude 

natuursteen

-Leveren en aanbrengen nieuwe 

natuurstenen sloof

200,00€      m

651525 Herstellen oppervlak beton.

-Aanvoer hulpconstructie (steiger, 

hoogwerker)

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

-Avoeren hulpconstructie

 €     325,00  m Herstellen oppervlak beton.

-Aanvoer hulpconstructie (steiger, 

hoogwerker)

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

-Avoeren hulpconstructie

 €     325,00 m Herstellen oppervlak beton.

-Aanvoer hulpconstructie (steiger, 

hoogwerker)

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

-Avoeren hulpconstructie

325,00€      m Herstellen oppervlak beton.

-Aanvoer hulpconstructie (steiger, 

hoogwerker)

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

-Avoeren hulpconstructie

295,00€        m Herstellen oppervlak beton.

-Aanvoer hulpconstructie (steiger, 

hoogwerker)

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

-Avoeren hulpconstructie

295,00€      m

651584 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

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

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

725781 Geen maatregel nodig. - - Ophalen verzakking.  €       50,00 - Ophalen verzakking.  €       50,00 - Ophalen verzakking. 50,00€          m2 Ophalen verzakking. 50,00€        m2

759214 Geen maatregel nodig. - - Herstellen markering met 

thermoplast.

 €     150,00 m2 Herstellen markering met 

thermoplast.

 €     150,00 m2 Herstellen markering met 

thermoplast.

150,00€        m2 Herstellen markering met 

thermoplast.

150,00€      m2

762521 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 

warmbereid asfalt.

-Verwijderen en afvoeren bestaande 

verharding

-Leveren en aanbrengen 

funderingsmateriaal

-Leveren en aanbrengen nieuw asfalt

325,00€      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 

warmbereid asfalt.

-Verwijderen en afvoeren bestaande 

verharding

-Leveren en aanbrengen 

funderingsmateriaal

-Leveren en aanbrengen nieuw asfalt

325,00€      m2

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 

warmbereid asfalt.

-Verwijderen en afvoeren bestaande 

verharding

-Leveren en aanbrengen 

funderingsmateriaal

-Leveren en aanbrengen nieuw asfalt

325,00€      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 

warmbereid asfalt.

-Verwijderen en afvoeren bestaande 

verharding

-Leveren en aanbrengen 

funderingsmateriaal

-Leveren en aanbrengen nieuw asfalt

325,00€      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 

warmbereid asfalt.

-Verwijderen en afvoeren bestaande 

verharding

-Leveren en aanbrengen 

funderingsmateriaal

-Leveren en aanbrengen nieuw asfalt

293,75€      m2

762560 Repareren scheur.

-Reinigen scheur

-Afgieten met bitumen

-Afstrooien met split

 €     100,00 m Repareren scheur.

-Reinigen scheur

-Afgieten met bitumen

-Afstrooien met split

 €     100,00 m Repareren scheur.

-Reinigen scheur

-Afgieten met bitumen

-Afstrooien met split

 €     100,00 m Repareren scheur.

-Reinigen scheur

-Afgieten met bitumen

-Afstrooien met split

100,00€        m Repareren scheur.

-Reinigen scheur

-Afgieten met bitumen

-Afstrooien met split

100,00€      m

762566 Geen maatregel nodig. - - Geen maatregel nodig.  - - Geen maatregel nodig.  - - Geen maatregel nodig. - - Geen maatregel nodig. - -

762581 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 

warmbereid asfalt.

-Verwijderen en afvoeren bestaande 

verharding

-Leveren en aanbrengen 

funderingsmateriaal

-Leveren en aanbrengen nieuw asfalt

325,00€      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 

warmbereid asfalt.

-Verwijderen en afvoeren bestaande 

verharding

-Leveren en aanbrengen 

funderingsmateriaal

-Leveren en aanbrengen nieuw asfalt

325,00€      m2

762753 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 

warmbereid asfalt.

-Verwijderen en afvoeren bestaande 

verharding

-Leveren en aanbrengen 

funderingsmateriaal

-Leveren en aanbrengen nieuw asfalt

293,75€      m2



762928 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

50,00€          m2 Slijtlaag repareren met epoxy 

mortel.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Aanbrengen epoxy mortel

-Materiaal

50,00€        m2

782981 Geen maatregel nodig. - - Aanvullen verzakking.

-Leveren en verwerken grond

-Inzaaien

 €       50,00 m2 Aanvullen verzakking.

-Leveren en verwerken grond

-Inzaaien

 €       50,00 m2 Aanvullen verzakking.

-Leveren en verwerken grond

-Inzaaien

50,00€          m2 Aanvullen verzakking.

-Leveren en verwerken grond

-Inzaaien

50,00€        m2

841918 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

863515 Geen maatregel nodig. - - Geen maatregel nodig.  - - Vervangen onderdeel  €     150,00 st Vervangen onderdeel 150,00€        st Vervangen onderdeel 150,00€      st

878560 Geen maatregel nodig. - - Scheur(en) repareren met epoxy 

mortel.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Herstellen constructie

-Aanbrengen epoxy mortel

-Materiaal

 €     150,00 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

 €     225,00 st Vervangen (delen) van de 

constructie.

-Aan- en afvoer materieel

-Verwijderen overige andere delen 

van de constructie

-Afvoeren vrijkomende materialen

-Vlechten wapening

-Stellen beksiting

-Verwerken reparatie specie

-Ontkisten

-Aanbrengen overige 

constructiedelen

-Afwerken

300,00€        st Vervangen (delen) van de 

constructie.

-Aan- en afvoer materieel

-Verwijderen overige andere delen 

van de constructie

-Afvoeren vrijkomende materialen

-Vlechten wapening

-Stellen beksiting

-Verwerken reparatie specie

-Ontkisten

-Aanbrengen overige 

constructiedelen

-Afwerken

300,00€      st

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 m 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

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

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 Vastzetten losliggende delen.  €     100,00 m Vastzetten losliggende delen.  €     150,00 m Vastzetten losliggende delen.  €     200,00 m Vastzetten losliggende delen. 250,00€        m Vastzetten losliggende delen. 250,00€      m

951518 Geen maatregel nodig. - - Corrosie verwijderen en herstellen.

-Aan- en afvoer hulpconstructie

-Corrosievrij maken

-Kleine herstel werkzaamheden

-Vetvrij maken

-Schilderen in 3 lagen

 €     100,00 st Corrosie verwijderen en herstellen.

-Aan- en afvoer hulpconstructie

-Corrosievrij maken

-Kleine herstel werkzaamheden

-Vetvrij maken

-Schilderen in 3 lagen

 €     200,00 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

750,00€        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

750,00€      st

951546 Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€    st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st

95192 Herstellen aansluiting.  €     150,00 st Herstellen aansluiting.  €     150,00 st Herstellen aansluiting.  €     150,00 st Herstellen aansluiting.  €       150,00 st Herstellen aansluiting.  €     150,00 st

951910 Herstellen bevestiging.  €       75,00 st Herstellen bevestiging.  €       75,00 st Herstellen bevestiging.  €       75,00 st Herstellen bevestiging. 75,00€          st Herstellen bevestiging. 75,00€        st

951928 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 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

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. 450,00€      st

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.

-Verwijderen overige constructie 

delen

-Verwijderen oude beschoeiingdelen

-Aanbrengen nieuwe 

beschoeiingdelen

-Aanbrengen overige constructie 

delen

-Afvoeren oude delen

-Leveren materiaal

150,00€      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.

-Verwijderen overige constructie 

delen

-Verwijderen oude beschoeiingdelen

-Aanbrengen nieuwe 

beschoeiingdelen

-Aanbrengen overige constructie 

delen

-Afvoeren oude delen

-Leveren materiaal

150,00€      m

1116515 Beton breuk repareren met epoxy 

mortel.

-Voorrijkosten

-Hulpconstructies (steiger of ponton)

-Reinigen oppervlak

-Aanbrengen epoxy mortel

-Materiaal

 €     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

1130546 Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€    st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st

1157560 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 m2 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€        m2 Repareren met epoxy mortel.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Aanbrengen epoxy mortel

-Materiaal

250,00€      m2

1158244 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



1171028 Geen maatregel nodig. - - Vervangen deel damwand.

-Verwijderen damwand

-Aanbrengen nieuwe damwand

-Leveren damwanddelen

-Afvoeren vrijkomende delen

 €     500,00 m Vervangen deel damwand.

-Verwijderen damwand

-Aanbrengen nieuwe damwand

-Leveren damwanddelen

-Afvoeren vrijkomende delen

 €     500,00 m Vervangen deel damwand.

-Verwijderen damwand

-Aanbrengen nieuwe damwand

-Leveren damwanddelen

-Afvoeren vrijkomende delen

500,00€        m Vervangen deel damwand.

-Verwijderen damwand

-Aanbrengen nieuwe damwand

-Leveren damwanddelen

-Afvoeren vrijkomende delen

500,00€      m

1291928 Repareren gaten.

-Verwijderen slechte delen van het 

staal

-Aanbrengen reparatiedeel dmv 

lassen

-Behandelen tegen corrosie

-Afvoeren vrijkomend delen

 - - Vervangen deel damwand.

-Verwijderen damwand

-Aanbrengen nieuwe damwand

-Leveren damwanddelen

-Afvoeren vrijkomende delen

 €     500,00 m Vervangen deel damwand.

-Verwijderen damwand

-Aanbrengen nieuwe damwand

-Leveren damwanddelen

-Afvoeren vrijkomende delen

 €     500,00 m Vervangen deel damwand.

-Verwijderen damwand

-Aanbrengen nieuwe damwand

-Leveren damwanddelen

-Afvoeren vrijkomende delen

500,00€        m Vervangen deel damwand.

-Verwijderen damwand

-Aanbrengen nieuwe damwand

-Leveren damwanddelen

-Afvoeren vrijkomende delen

500,00€      m

1171315 Geen maatregel nodig. - - Locale reparatie.

-Verwijderen gebroken delen

-Aanbrengen nieuwe delen

-Herstellen terrein

 €     200,00 m Vervangen damwand.

-Verwijderen overige constructie 

delen

-Verwijderen oude damwanddelen

-Aanbrengen nieuwe damdelen

-Aanbrengen overige constructie 

delen

-Afvoeren oude delen

-Leveren materiaal

 €     250,00 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 Vervangen damwand.

-Verwijderen overige constructie 

delen

-Verwijderen oude damwanddelen

-Aanbrengen nieuwe damdelen

-Aanbrengen overige constructie 

delen

-Afvoeren oude delen

-Leveren materiaal

200,00€      m

1171034 Geen maatregel nodig. - - Controleren of 

hoofddraagconstructie 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

1171046 Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€    st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st

1171049 Herstellen oneffenheid.  €       50,00 m Herstellen oneffenheid.  €     100,00 m Herstellen oneffenheid.  €     150,00 m Herstellen oneffenheid. 200,00€        m Herstellen oneffenheid. 200,00€      m

1231034 Geen maatregel nodig. - - Geen maatregel nodig.  - - Vervangen Fundatie_algemeenbalk.

-Aan- en afvoer materieel

-Vrijgraven fundering

-Verwijderen funderingsbalk

-Aanbrengen nieuw fundeeringsbalk

-Aanvullen

-Afvoeren vrijkomende materialen

 €     450,00 st Vervangen Fundatie_algemeenbalk.

-Aan- en afvoer materieel

-Vrijgraven fundering

-Verwijderen funderingsbalk

-Aanbrengen nieuw fundeeringsbalk

-Aanvullen

-Afvoeren vrijkomende materialen

450,00€        st Vervangen Fundatie_algemeenbalk.

-Aan- en afvoer materieel

-Vrijgraven fundering

-Verwijderen funderingsbalk

-Aanbrengen nieuw fundeeringsbalk

-Aanvullen

-Afvoeren vrijkomende materialen

450,00€      st

1231046 Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€    st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st

123132 Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€    st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st

1241060 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

1241034 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

1241046 Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€    st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st

1241053 Geen maatregel nodig. - - Geen maatregel nodig.  - - Herstellen oppervlak.

-Verwijderen slechte delen

-Aanbrengen reparatie delen of 

mortel

-Afwerken reparatie delen

-Afvoeren vrijkomende delen

 €       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

1261946 Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€    st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st

1291015 Geen maatregel nodig. - - Vervangen damwandplanken.

-Verwijderen oude damwand

-Aanbrengen nieuw damwamd

 €     525,00 m Vervangen damwandplanken.

-Verwijderen oude damwand

-Aanbrengen nieuw damwamd

 €     525,00 m Vervangen damwandplanken.

-Verwijderen oude damwand

-Aanbrengen nieuw damwamd

525,00€        m Vervangen damwandplanken.

-Verwijderen oude damwand

-Aanbrengen nieuw damwamd

525,00€      m

1291034 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

1291039 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

1291046 Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€    st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st

1291053 Geen maatregel nodig. - - Controleren of keerwand nog aan 

functie voldoet en beoordelen 

restlevensduur.

 €       50,00 m Herstellen oppervlak.

-Verwijderen slechte delen

-Aanbrengen reparatie delen of 

mortel

-Afwerken reparatie delen

-Afvoeren vrijkomende delen

 €       75,00 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

1292415 Vervangen gebroken stenen.

-Verwijderen en afvoeren oude 

stenen

-Leveren en aanbrengen nieuwe 

stenen

-Voegen repareren tpv reparatie

 €     250,00 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

1292420 Vervangen gebroken stenen.

-Verwijderen en afvoeren oude 

stenen

-Leveren en aanbrengen nieuwe 

stenen

-Voegen repareren tpv reparatie

 €     250,00 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

1292425 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.

 €       50,00 m Repareren metselwerk, vervangen 

stenen.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Verwijderen oude stenen

-Aanbrengen nieuwe stenen

-Leveren materiaal

175,00€        m2 Repareren metselwerk, vervangen 

stenen.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Verwijderen oude stenen

-Aanbrengen nieuwe stenen

-Leveren materiaal

175,00€      m2

1292443 Vastzetten losliggende delen.  €     100,00 m Vastzetten losliggende delen.  €     150,00 m Vastzetten losliggende delen.  €     200,00 m Vastzetten losliggende delen. 250,00€        m Vastzetten losliggende delen. 250,00€      m

1292446 Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€    st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st

1292459 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

 €     190,00 m Vervangen gescheurde stenen.

-Verwijderen en afvoeren oude 

stenen

-Leveren en aanbrengen nieuwe 

stenen

-Voegen repareren tpv reparatie

 €     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

1292460 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

1291660 Geen maatregel nodig. - - Vervangen natuursteen.

-Verwijderen en afvoeren oude 

natuursteen

-Leveren en aanbrengen nieuwe 

natuurstenen sloof

 €     300,00 m Vervangen natuursteen.

-Verwijderen en afvoeren oude 

natuursteen

-Leveren en aanbrengen nieuwe 

natuurstenen sloof

 €     300,00 m Vervangen natuursteen.

-Verwijderen en afvoeren oude 

natuursteen

-Leveren en aanbrengen nieuwe 

natuurstenen sloof

300,00€        m Vervangen natuursteen.

-Verwijderen en afvoeren oude 

natuursteen

-Leveren en aanbrengen nieuwe 

natuurstenen sloof

300,00€      m

1291946 Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€    st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st



1339981 Geen maatregel nodig. - - Geen maatregel nodig.  - - Ophalen verzakking.  €       15,00 m2 Ophalen verzakking. 20,00€          m2 Ophalen verzakking. 25,00€        m2

1362521 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 

warmbereid asfalt.

-Verwijderen en afvoeren bestaande 

verharding

-Leveren en aanbrengen 

funderingsmateriaal

-Leveren en aanbrengen nieuw asfalt

325,00€      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 

warmbereid asfalt.

-Verwijderen en afvoeren bestaande 

verharding

-Leveren en aanbrengen 

funderingsmateriaal

-Leveren en aanbrengen nieuw asfalt

325,00€      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 

warmbereid asfalt.

-Verwijderen en afvoeren bestaande 

verharding

-Leveren en aanbrengen 

funderingsmateriaal

-Leveren en aanbrengen nieuw asfalt

325,00€      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 

warmbereid asfalt.

-Verwijderen en afvoeren bestaande 

verharding

-Leveren en aanbrengen 

funderingsmateriaal

-Leveren en aanbrengen nieuw asfalt

325,00€      m2

1362560 Repareren scheur.

-Reinigen scheur

-Afgieten met bitumen

-Afstrooien met split

 €     100,00 m Repareren scheur.

-Reinigen scheur

-Afgieten met bitumen

-Afstrooien met split

 €     100,00 m Repareren scheur.

-Reinigen scheur

-Afgieten met bitumen

-Afstrooien met split

 €     100,00 m Repareren scheur.

-Reinigen scheur

-Afgieten met bitumen

-Afstrooien met split

100,00€        m Repareren scheur.

-Reinigen scheur

-Afgieten met bitumen

-Afstrooien met split

100,00€      m

1412446 Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€    st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st

1411746 Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€    st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st

1411918 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 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

800,00€        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

800,00€      st

1411946 Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€    st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st

1171918 Geen maatregel nodig. - - Controleren of keerwand nog aan 

functie voldoet en beoordelen 

restlevensduur, staaldikte meting.

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

1291918 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

 €     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

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

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 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

1.200,00€    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

1.200,00€  st

1421953 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 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 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 Geen maatregel nodig. - - Geen maatregel nodig.  - - Geen maatregel nodig.  - - Geen maatregel nodig. - - Geen maatregel nodig. - -

1431034 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 polymerische reparatie.

-Aanvoeren materieel

-Verwijderen rotte delen

-Aanbengen bekisting

-Aanbrengen polymerisch materiaal

-Afwerken reparatie

-Afvoeren materieel

 € 1.500,00 st Locale polymerische reparatie.

-Aanvoeren materieel

-Verwijderen rotte delen

-Aanbengen bekisting

-Aanbrengen polymerisch materiaal

-Afwerken reparatie

-Afvoeren materieel

 € 1.875,00 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

3.200,00€    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

3.200,00€  st

1431046 Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€    st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st

1431011 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

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 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

 € 2.300,00 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

2.300,00€    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

2.300,00€  st

1431060 Geen maatregel nodig. - - Controleren of steunpunt nog aan 

functie voldoet en beoordelen 

restlevensduur.

 €     100,00 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

 € 2.300,00 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

2.300,00€    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

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 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

1.450,00€    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

1.450,00€  m

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 m Aanbrengen nieuwe sloof

-Verwijderen bestaande sloof

-Aanbrengen nieuwe sloof

-Schilderen nieuwe sloof in 3 lagen

-Afvoeren vrijkomende delen

350,00€        m Aanbrengen nieuwe sloof

-Verwijderen bestaande sloof

-Aanbrengen nieuwe sloof

-Schilderen nieuwe sloof in 3 lagen

-Afvoeren vrijkomende delen

350,00€      m

1541034 Locale reparatie.

-Verwijder dekdeel

-Verwijderen rot deel

-Aanbrengen inlay van hout of epoxy

-Aanbrengen dekdeel

 €     750,00 st Herstellen hoofddraagconstructie.

-Verwijderen constructiedelen

-Verwijderen oude draagconstructie

-Aanbrengen nieuwe 

draagconstructie

-Aanbrengen dekdelen

-Aanbrengen leuning

-Leveren materiaal

 € 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 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 Vervangen hoofddraagconstructie.

-Verwijderen oud dek en leuning

-Verwijderen oude balk

-Aanbrengen nieuwe balk

-Aanbrengen nieuwe dekdelen

-Aanbrengen leuning

-Leveren materiaal

2.500,00€  st

1541046 Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€    st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st

1541328 Bijwerken slijtlaag.

-Verwijderen slechte delen met 

slijptol

-Aanbrengen nieuwe slijtlaag

75,00€        m2 Bijwerken slijtlaag.

-Verwijderen slechte delen met 

slijptol

-Aanbrengen nieuwe slijtlaag

70,00€        m2 Bijwerken 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

70,00€        m2

1541918 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

1541946 Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€    st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st

1551128 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

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

50,00€          m2 Herbestraten.

-Opnemen oude bestrating

-Bestraten talud

-Leveren inboet materiaal

-Afvoeren vrijkomende materialen

50,00€        m2

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

65,00€          m2 Herbestraten.

-Opnemen oude bestrating

-Bestraten 

-Leveren inboet materiaal

-Afvoeren vrijkomende materialen

65,00€        m2

1561910 Herstellen bevestiging.  €       75,00 st Herstellen bevestiging.  €       75,00 st Herstellen bevestiging.  €       75,00 st Herstellen bevestiging. 75,00€          st Herstellen bevestiging. 75,00€        st

158244 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

1582443 Vastzetten losliggende delen.  €     100,00 m Vastzetten losliggende delen.  €     150,00 m Vastzetten losliggende delen.  €     200,00 m Vastzetten losliggende delen. 250,00€        m Vastzetten losliggende delen. 250,00€      m

1611011 Vastzetten losliggende delen.  €     100,00 m Vastzetten losliggende delen.  €     150,00 m Vastzetten losliggende delen.  €     200,00 m Vastzetten losliggende delen. 250,00€        m Vastzetten losliggende delen. 250,00€      m

1611015 Geen maatregel nodig. - - Vervangen gording.

-Verwijderen oude gording

-herstellen stalen UPN profiel

-Aanbrengen nieuwe gording

 €     175,00 m Vervangen gording.

-Verwijderen oude gording

-herstellen stalen UPN profiel

-Aanbrengen nieuwe gording

 €     175,00 m Vervangen gording.

-Verwijderen oude gording

-herstellen stalen UPN profiel

-Aanbrengen nieuwe gording

175,00€        m Vervangen gording.

-Verwijderen oude gording

-herstellen stalen UPN profiel

-Aanbrengen nieuwe gording

175,00€      m

1611034 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

1611053 Geen maatregel nodig. - - Geen maatregel nodig.  - - Herstellen oppervlak.

-Verwijderen slechte delen

-Aanbrengen reparatie delen of 

mortel

-Afwerken reparatie delen

-Afvoeren vrijkomende delen

 €       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

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

 €     200,00 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

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

390,00€      st

1751921 Geen maatregel nodig. - - Herstellen armatuur.

-Verwijderen gedeformeerde delen

-Aanbrengen nieuwe delen

-Corrosievrij maken

-Vetvrij maken

-Schilderen in 3 lagen

 €     175,00 st Vervangen armatuur.

-Aan- en afvoer 

hulpconstructie/ponton

-Verwijderen oude armatuur

-Kleine herstel werkzaamheden 

overige delen

-Aanbengen niew armatuur

 €     450,00 st Vervangen armatuur.

-Aan- en afvoer 

hulpconstructie/ponton

-Verwijderen oude armatuur

-Kleine herstel werkzaamheden 

overige delen

-Aanbengen niew armatuur

450,00€        st Vervangen armatuur.

-Aan- en afvoer 

hulpconstructie/ponton

-Verwijderen oude armatuur

-Kleine herstel werkzaamheden 

overige delen

-Aanbengen niew armatuur

450,00€      st

1131918 Geen maatregel nodig. - - Geen maatregel nodig.  - - Vervangen bolder.

-Verwijderen oude bolder

-aanbrengen en leveren nieuwe 

bolder

-Afvoeren oude delen

 €     500,00 st Vervangen bolder.

-Verwijderen oude bolder

-aanbrengen en leveren nieuwe 

bolder

-Afvoeren oude delen

500,00€        st Vervangen bolder.

-Verwijderen oude bolder

-aanbrengen en leveren nieuwe 

bolder

-Afvoeren oude delen

500,00€      st

2131918 Geen maatregel nodig. - - Geen maatregel nodig.  - - Vervangen bolder.

-Verwijderen oude bolder

-aanbrengen en leveren nieuwe 

bolder

-Afvoeren oude delen

 €     500,00 st Vervangen bolder.

-Verwijderen oude bolder

-aanbrengen en leveren nieuwe 

bolder

-Afvoeren oude delen

500,00€        st Vervangen bolder.

-Verwijderen oude bolder

-aanbrengen en leveren nieuwe 

bolder

-Afvoeren oude delen

500,00€      st

2231918 Geen maatregel nodig. - - Corrosie verwijderen en herstellen.

-Corrosievrij

-Kleine herstel werkzaamheden

-Vetvrij maken

-Schilderen in 3 lagen

 €     200,00 st Corrosie verwijderen en herstellen.

-Corrosievrij

-Herstel werkzaamheden

-Vetvrij maken

-Schilderen in 3 lagen

 €     400,00 st Vervangen Fundatie_algemeen.

-Verwijderen bestaande constructie 

delen

-Aanbrengen nieuwe 

Fundatie_algemeen

-Schilderen nieuwe 

Fundatie_algemeen in 3 lagen

-Afvoeren vrijkomende delen

1.500,00€    st Vervangen Fundatie_algemeen.

-Verwijderen bestaande constructie 

delen

-Aanbrengen nieuwe 

Fundatie_algemeen

-Schilderen nieuwe 

Fundatie_algemeen in 3 lagen

-Afvoeren vrijkomende delen

1.500,00€  st

2231946 Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€    st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st

2292460 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



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 Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€    st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st

2411346 Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€    st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st

2411918 Geen maatregel nodig. - - Corrosie verwijderen en herstellen.

-Aan- en afvoer 

hulpconstructie/ponton

-Corrosievrij maken

-Kleine herstel werkzaamheden

-Vetvrij maken

-Schilderen in 3 lagen

 €     125,00 st Corrosie verwijderen en herstellen.

-Aan- en afvoer 

hulpconstructie/ponton

-Corrosievrij maken

-Kleine herstel werkzaamheden

-Vetvrij maken

-Schilderen in 3 lagen

 €     175,00 st Vervangen (delen) oplegpunt

-Opvijzelen constructie

-Verwijderen delen van de 

constructie

-Verwijderen oude oplegpunt

-Aanbrengen nieuwe oplegpunt

-Aanbrengen delen van de 

constructie

-Leveren materiaal

500,00€        st Vervangen (delen) oplegpunt

-Opvijzelen constructie

-Verwijderen delen van de 

constructie

-Verwijderen oude oplegpunt

-Aanbrengen nieuwe oplegpunt

-Aanbrengen delen van de 

constructie

-Leveren materiaal

500,00€      st

2411921 Geen maatregel nodig. - - Corrosie verwijderen en herstellen.

-Aan- en afvoer 

hulpconstructie/ponton

-Corrosievrij maken

-Herstel werkzaamheden

-Vetvrij maken

-Schilderen in 3 lagen

 €     350,00 st Corrosie verwijderen en herstellen.

-Aan- en afvoer 

hulpconstructie/ponton

-Corrosievrij maken

-Herstel werkzaamheden

-Vetvrij maken

-Schilderen in 3 lagen

 €     550,00 st Corrosie verwijderen en herstellen.

-Aan- en afvoer 

hulpconstructie/ponton

-Corrosievrij maken

-Herstel werkzaamheden

-Vetvrij maken

-Schilderen in 3 lagen

700,00€        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 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

 € 2.300,00 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

2.300,00€    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

2.300,00€  st

2431046 Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€    st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st

2431048 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 st Aanbrengen ontbrekende delen.

-Slechte delen repareren

-Aanrengen nieuwe delen

 €     175,00 st Aanbrengen ontbrekende delen.

-Slechte delen repareren

-Aanrengen nieuwe delen

175,00€        st Aanbrengen ontbrekende delen.

-Slechte delen repareren

-Aanrengen nieuwe delen

175,00€      st

2431060 Geen maatregel nodig. - - Controleren of steunpunt nog aan 

functie voldoet en beoordelen 

restlevensduur.

 €     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

 € 1.500,00 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

 €   1.850,00 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

3.200,00€  st

2431059 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 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

 € 2.300,00 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

2.300,00€    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

2.300,00€  st

2431918 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 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

1.450,00€    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

1.450,00€  m

2431953 Geen maatregel nodig. - - Herstellen oppervlakteschade.

-Aanbrengen en verwijderen 

hulpconstructie

-Corrosievrij maken

-Kleine herstel werkzaamheden

-Vetvrij maken

-Schilderen in 3 lagen

 €       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

2431980 Geen maatregel nodig. - - Geen maatregel nodig.  - - Geen maatregel nodig.  - - Geen maatregel nodig. - - Geen maatregel nodig. - -

2541034 Locale reparatie.

-Verwijder dekdeel

-Verwijderen rot deel

-Aanbrengen inlay van hout of epoxy

-Aanbrengen dekdeel

 €     750,00 st Herstellen hoofddraagconstructie.

-Verwijderen constructiedelen

-Verwijderen oude draagconstructie

-Aanbrengen nieuwe 

draagconstructie

-Aanbrengen dekdelen

-Aanbrengen leuning

-Leveren materiaal

 € 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 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 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 Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€    st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st

2541346 Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€    st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st

2542460 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

2542459 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

2542459 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

2542415 Geen maatregel nodig. - - 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

2601918 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



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

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€      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. - - Geen maatregel nodig.  - - 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 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 Herstellen voegen.  €       50,00 m Herstellen voegen.  €       50,00 m Herstellen voegen.  €       50,00 m Herstellen voegen. 50,00€          m Herstellen voegen. 50,00€        m

319175 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

3191745 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

3191711 Vastzetten losliggende delen. 100,00€      m Vastzetten losliggende delen. 150,00€      m Vastzetten losliggende delen. 200,00€      m Vastzetten losliggende delen. 250,00€        m Vastzetten losliggende delen. 250,00€      m

3201011 Vastzetten losliggende delen. 100,00€      m Vastzetten losliggende delen. 150,00€      m Vastzetten losliggende delen. 200,00€      m Vastzetten losliggende delen. 250,00€        m Vastzetten losliggende delen. 250,00€      m

3201034 Locale reparatie.

-Verwijder dekdeel

-Verwijderen rot deel

-Aanbrengen inlay van hout of epoxy

-Aanbrengen dekdeel

550,00€      st Vervangen balk.

-Verwijderen overige constructie 

delen

-Verwijderen oude balk

-Aanbrengen nieuwe balk

-Aanbrengen overige constructie 

delen

-Afvoeren oude delen

-Leveren materiaal

2.250,00€  st Vervangen balk.

-Verwijderen overige constructie 

delen

-Verwijderen oude balk

-Aanbrengen nieuwe balk

-Aanbrengen overige constructie 

delen

-Afvoeren oude delen

-Leveren materiaal

2.250,00€  st Vervangen balk.

-Verwijderen overige constructie 

delen

-Verwijderen oude balk

-Aanbrengen nieuwe balk

-Aanbrengen overige constructie 

delen

-Afvoeren oude delen

-Leveren materiaal

2.250,00€    st Vervangen balk.

-Verwijderen overige constructie 

delen

-Verwijderen oude balk

-Aanbrengen nieuwe balk

-Aanbrengen overige constructie 

delen

-Afvoeren oude delen

-Leveren materiaal

2.250,00€  st

3201046 Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€    st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st

3201048 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

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

95,00€        m Bijwerken schilderwerk 

dwarsdrager.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen epoxymortel

-Afwerken met coating

135,00€      m Bijwerken schilderwerk 

dwarsdrager.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen epoxymortel

-Afwerken met coating

150,00€        m Bijwerken schilderwerk 

dwarsdrager.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen epoxymortel

-Afwerken met coating

150,00€      m

3201918 Geen maatregel nodig. - - 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) balk.

-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 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

2.200,00€  m

3201946 Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€    st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st

3201948 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

225,00€      m Aanbrengen ontbrekende 

onderdelen.

-Vervijderen restanten oude 

onderdelen

-Corrosie vrijmaken

-Leveren nieuwe onderdelen

-Aanbrenegn nieuwe onderdelen

-Afvoeren vrijkomende onderdelen

275,00€        m Aanbrengen ontbrekende 

onderdelen.

-Vervijderen restanten oude 

onderdelen

-Corrosie vrijmaken

-Leveren nieuwe onderdelen

-Aanbrenegn nieuwe onderdelen

-Afvoeren vrijkomende onderdelen

275,00€      m

3201953 Geen maatregel nodig. - - Herstellen oppervlakteschade.

-Aanbrengen en verwijderen 

hulpconstructie

-Corrosievrij maken

-Kleine herstel werkzaamheden

-Vetvrij maken

-Schilderen in 3 lagen

85,00€        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

185,00€        m Aanbrengen nieuwe beschermlaag

-Aanbrengen en verwijderen 

hulpconstructies

-Verwijderen bestaande laag

-Repareren beschadingen

-Schilderen leuning in 3 lagen

185,00€      m



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 Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€    st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st

3262459 Geen maatregel nodig. - - 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

3262460 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

3261910 Herstellen bevestiging. 75,00€        st Herstellen bevestiging. 75,00€        st Herstellen bevestiging. 75,00€        st Herstellen bevestiging. 75,00€          st Herstellen bevestiging. 75,00€        st

3261968 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

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. - - 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

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 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. - - Geen maatregel nodig. - - Repareren met metselwerk, 

vervangen stenen.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Verwijderen oude stenen

-Aanbrengen nieuwe stenen

-Leveren materiaal

175,00€        m2 Repareren met metselwerk, 

vervangen stenen.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Verwijderen oude stenen

-Aanbrengen nieuwe stenen

-Leveren materiaal

175,00€      m2

3292446 Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€    st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st

3292460 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

3292421 Geen maatregel nodig. - - 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

3291621 Geen maatregel nodig. - - Vervangen natuursteen.

-Verwijderen en afvoern oude 

natuursteen

-Leveren en aanbrengen nieuwe 

natuurstenen sloof

200,00€      m Vervangen natuursteen.

-Verwijderen en afvoern oude 

natuursteen

-Leveren en aanbrengen nieuwe 

natuurstenen sloof

200,00€      m Vervangen natuursteen.

-Verwijderen en afvoern oude 

natuursteen

-Leveren en aanbrengen nieuwe 

natuurstenen sloof

200,00€        m Vervangen natuursteen.

-Verwijderen en afvoern oude 

natuursteen

-Leveren en aanbrengen nieuwe 

natuurstenen sloof

200,00€      m

3321918 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) ladder.

-Aanbrengen en verwijderen 

hulpconstructies

-Verwijderen delen van de 

constructie

-Verwijderen oude ladder

-Aanbrengen nieuwe ladder

-Aanbrengen delen van de 

constructie

-Leveren materiaal

700,00€        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

700,00€      m

3331015 Locale reparatie.

-Verwijderen dekdeel

-Verwijderen rot deel

-Aanbrengen inlay van hout of epoxy

-Aanbrengen dekdeel

550,00€      m Locale reparatie.

-Verwijderen constructie delen zoals 

dek en leuning

-Verwijderen rot deel

-Aanbrengen inlay van hout of epoxy

-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



3661034 Locale reparatie.

-Aanvoer materieel

-Verkeersafzetting

-Verwijderen rot deel

-Aanbrengen inlay van hout of epoxy

-Afwerken beschadigd deel

-Oppervlaktebehandling hele 

balanspriem

-Afvoer materieel

750,00€      m Locale reparatie.

-Aanvoer materieel

-Verkeersafzetting

-Verwijderen rot deel

-Aanbrengen inlay van hout of epoxy

-Afwerken beschadigd deel

-Oppervlaktebehandling hele 

balanspriem

-Afvoer materieel

875,00€      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

3331034 Geen maatregel nodig. -€             m Locale reparatie.

-Verwijderen constructie delen zoals 

dek en leuning

-Verwijderen rot deel

-Aanbrengen inlay van hout of epoxy

-Aanbrengen dekdeel

550,00€      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 Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€    st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st

3331053 Bijwerken schilderwerk langsligger.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Afwerken met coating

65,00€        m Bijwerken schilderwerk langsligger.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Afwerken met coating

95,00€        m Bijwerken schilderwerk langsligger.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen epoxymortel

-Afwerken met coating

135,00€      m Bijwerken schilderwerk langsligger.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen epoxymortel

-Afwerken met coating

150,00€        m Bijwerken schilderwerk langsligger.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen epoxymortel

-Afwerken met coating

150,00€      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€      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

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

1.275,00€  m

3331921 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€      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

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

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€      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

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

1.275,00€  m

3331946 Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€    st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st

3331953 Geen maatregel nodig. - - Herstellen oppervlakteschade.

-Aanbrengen en verwijderen 

hulpconstructie

-Corrosievrij maken

-Kleine herstel werkzaamheden

-Vetvrij maken

-Schilderen in 3 lagen

85,00€        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

185,00€        m Aanbrengen nieuwe beschermlaag

-Aanbrengen en verwijderen 

hulpconstructies

-Verwijderen bestaande laag

-Repareren beschadingen

-Schilderen leuning in 3 lagen

185,00€      m

3331980 Geen maatregel nodig. - - Geen maatregel nodig. - - Geen maatregel nodig. - - Geen maatregel nodig. - - Geen maatregel nodig. - -

3351953 Geen maatregel nodig. - - Beschadigingen verwijderen en 

herstellen.

-Corrosievrij maken

-Kleine herstel werkzaamheden

-Vetvrij maken

-Schilderen in 3 lagen

150,00€      m2 Beschadigingen verwijderen en 

herstellen.

-Corrosievrij maken

-Kleine herstel werkzaamheden

-Vetvrij maken

-Schilderen in 3 lagen

150,00€      m2 Beschadigingen verwijderen en 

herstellen.

-Corrosievrij maken

-Kleine herstel werkzaamheden

-Vetvrij maken

-Schilderen in 3 lagen

350,00€        m2 Vervangen (delen) luik.

-Verwijderen oude luik

-Aanbrengen nieuwe luik

-Leveren materiaal

350,00€      m2



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€  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 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

2.300,00€  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

2.300,00€    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

2.300,00€  st

3451328 Vervangen plafondplaat.

-Verwijderen oude plaat

-Aanbrengen niewe plaat

-Leren materiaal en afvoren 

vrijkomende materialen

100,00€      m2 Vervangen plafondplaat.

-Verwijderen oude plaat

-Aanbrengen niewe plaat

-Leren materiaal en afvoren 

vrijkomende materialen

100,00€      m2 Vervangen plafondplaat.

-Verwijderen oude plaat

-Aanbrengen niewe plaat

-Leren materiaal en afvoren 

vrijkomende materialen

100,00€      m2 Vervangen plafondplaat.

-Verwijderen oude plaat

-Aanbrengen niewe plaat

-Leren materiaal en afvoren 

vrijkomende materialen

100,00€        m2 Vervangen plafondplaat.

-Verwijderen oude plaat

-Aanbrengen niewe plaat

-Leren materiaal en afvoren 

vrijkomende materialen

100,00€      m2

3451343 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

3451353 Bijwerken plafond.

-Verwijderen bestaande coating

-Vetvrij maken

-Aanbrengen coating

75,00€        m2 Bijwerken plafond.

-Verwijderen bestaande coating

-Vetvrij maken

-Aanbrengen coating

65,00€        m2 Bijwerken plafond.

-Verwijderen bestaande coating

-Vetvrij maken

-Aanbrengen coating

95,00€        m2 Bijwerken plafond.

-Verwijderen bestaande coating

-Vetvrij maken

-Aanbrengen coating

105,00€        m2 Bijwerken plafond.

-Verwijderen bestaande coating

-Vetvrij maken

-Aanbrengen coating

105,00€      m2

3452446 Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€    st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st

3451921 Herstellen gedeformeerde delen.

-Aan- en afvoer 

hulpconstructie/ponton

-Verwijderen gedeformeerde delen

-Aanbrengen nieuwe delen

-Afwerken constructie

125,00€      m2 Herstellen gedeformeerde delen.

-Aan- en afvoer 

hulpconstructie/ponton

-Verwijderen gedeformeerde delen

-Aanbrengen nieuwe delen

-Afwerken constructie

105,00€      m2 Herstellen gedeformeerde delen.

-Aan- en afvoer 

hulpconstructie/ponton

-Verwijderen gedeformeerde delen

-Aanbrengen nieuwe delen

-Afwerken constructie

250,00€      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

450,00€        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

450,00€      m2

31011011 Vastzetten losliggende delen. 100,00€      m Vastzetten losliggende delen. 150,00€      m Vastzetten losliggende delen. 200,00€      m Vastzetten losliggende delen. 250,00€        m Vastzetten losliggende delen. 250,00€      m

31011015 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€        m2 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€        m2 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€        m2 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€          m2 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€        m2

31011028 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€        m2 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€        m2 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€        m2 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€          m2 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€        m2

31011034 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€        m2 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€        m2 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€        m2 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€          m2 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€        m2

31011043 Vastzetten losliggende delen. 100,00€      m Vastzetten losliggende delen. 150,00€      m Vastzetten losliggende delen. 200,00€      m Vastzetten losliggende delen. 250,00€        m Vastzetten losliggende delen. 250,00€      m

31011046 Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€    st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st

31011048 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

31011053 Bijwerken slijtlaag.

-Verwijderen slechte delen met 

slijptol

-Aanbrengen nieuwe slijtlaag

75,00€        m2 Bijwerken slijtlaag.

-Verwijderen slechte delen met 

slijptol

-Aanbrengen nieuwe slijtlaag

70,00€        m2 Bijwerken 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

70,00€        m2

31011059 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€        m2 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€        m2 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€        m2 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€          m2 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€        m2

31011060 Geen maatregel nodig. - - Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€        m2 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€        m2 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€          m2 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€        m2

31011328 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€        m2 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€        m2 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€        m2 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€          m2 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€        m2

31011343 Vastzetten losliggende delen. 100,00€      m Vastzetten losliggende delen. 150,00€      m Vastzetten losliggende delen. 200,00€      m Vastzetten losliggende delen. 250,00€        m Vastzetten losliggende delen. 250,00€      m

31011353 Bijwerken oppervlakteschade.

-Verwijderen slechte delen met 

slijptol

-Aanbrengen nieuwe slijtlaag

150,00€      m2 Bijwerken oppervlakteschade.

-Verwijderen slechte delen met 

slijptol

-Aanbrengen nieuwe slijtlaag

150,00€      m2 Bijwerken oppervlakteschade.

-Verwijderen slechte delen met 

slijptol

-Aanbrengen nieuwe slijtlaag

150,00€      m2 Bijwerken oppervlakteschade.

-Verwijderen slechte delen met 

slijptol

-Aanbrengen nieuwe slijtlaag

175,00€        m2 Bijwerken oppervlakteschade.

-Verwijderen slechte delen met 

slijptol

-Aanbrengen nieuwe slijtlaag

175,00€      m2

31011918 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

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

31011981 Geen maatregel nodig. - - Herstellen verzakking.

-Ophalen verzakte ondelen

-Herstellen kleine delen van de 

constructie

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



31012728 Bijwerken slijtlaag.

-Verwijderen slechte delen met 

slijptol

-Aanbrengen nieuwe slijtlaag

75,00€        m2 Bijwerken slijtlaag.

-Verwijderen slechte delen met 

slijptol

-Aanbrengen nieuwe slijtlaag

70,00€        m2 Bijwerken 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

70,00€        m2

31012743 Bijwerken slijtlaag.

-Verwijderen slechte delen met 

slijptol

-Aanbrengen nieuwe slijtlaag

75,00€        m2 Bijwerken slijtlaag.

-Verwijderen slechte delen met 

slijptol

-Aanbrengen nieuwe slijtlaag

70,00€        m2 Bijwerken 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

70,00€        m2

31012753 Bijwerken slijtlaag.

-Verwijderen slechte delen met 

slijptol

-Aanbrengen nieuwe slijtlaag

75,00€        m2 Bijwerken slijtlaag.

-Verwijderen slechte delen met 

slijptol

-Aanbrengen nieuwe slijtlaag

70,00€        m2 Bijwerken 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

70,00€        m2

31012928 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

50,00€          m2 Slijtlaag repareren met epoxy 

mortel.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Aanbrengen epoxy mortel

-Materiaal

50,00€        m2

31012943 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

50,00€          m2 Slijtlaag repareren met epoxy 

mortel.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Aanbrengen epoxy mortel

-Materiaal

50,00€        m2

31012953 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

50,00€          m2 Slijtlaag repareren met epoxy 

mortel.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Aanbrengen epoxy mortel

-Materiaal

50,00€        m2

31012960 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

50,00€          m2 Slijtlaag repareren met epoxy 

mortel.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Aanbrengen epoxy mortel

-Materiaal

50,00€        m2

358581 Geen maatregel nodig. - - Geen maatregel nodig.  - - Vervangen wand.

-Oude constructie slopen

-Fundering herstellen/aanbrengen

-Wand stellen

-Hoofddraagconstructie 

aanbrenegen

 € 4.500,00 m2 Vervangen wand.

-Oude constructie slopen

-Fundering herstellen/aanbrengen

-Wand stellen

-Hoofddraagconstructie 

aanbrenegen

 €   4.500,00 m2 Vervangen wand.

-Oude constructie slopen

-Fundering herstellen/aanbrengen

-Wand stellen

-Hoofddraagconstructie 

aanbrenegen

 € 4.500,00 m2

3551181 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

3561015 Locale reparatie.

-Verwijderen overige constructie 

delen 

-Verwijderen deel met breuk

-Aanbrengen nieuw deel

200,00€      m Locale reparatie.

-Verwijderen overige constructie 

delen 

-Verwijderen deel met breuk

-Aanbrengen nieuw deel

250,00€      m Locale reparatie.

-Verwijderen overige constructie 

delen 

-Verwijderen deel met breuk

-Aanbrengen nieuw deel

400,00€      m Locale reparatie.

-Verwijderen overige constructie 

delen 

-Verwijderen deel met breuk

-Aanbrengen nieuw deel

400,00€        m Locale reparatie.

-Verwijderen overige constructie 

delen 

-Verwijderen deel met breuk

-Aanbrengen nieuw deel

400,00€      m

3561060 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

120,00€        m Vervangen beschadigde delen.

-Verwijderen beschadigde delen

-Leveren en aanbrengen nieuwe 

delen

120,00€      m

3601918 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) 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 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

3601921 Geen maatregel nodig. - - 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

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

3661918 Geen maatregel nodig. - - 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

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

3661953 Geen maatregel nodig. - - Herstellen oppervlakteschade.

-Aanbrengen en verwijderen 

hulpconstructie

-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€      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

3691034 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

150,00€      m2 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

200,00€      m2 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

250,00€      m2 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

300,00€        m2 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

300,00€      m2

3691918 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) brugval.

-Aanbrengen en verwijderen 

hulpconstructies

-Verwijderen delen van de 

constructie

-Verwijderen oude brugval

-Aanbrengen nieuwe brugval

-Aanbrengen delen van de 

constructie

-Leveren materiaal

700,00€        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

700,00€      m2

3711011 Vastzetten losliggende delen. 100,00€      m Vastzetten losliggende delen. 150,00€      m Vastzetten losliggende delen. 200,00€      m Vastzetten losliggende delen. 250,00€        m Vastzetten losliggende delen. 250,00€      m

3711034 Geen maatregel nodig. - - Locale reparatie contra gewicht.

-Verwijderen rot deel

-Aanbrengen inlay van hout of epoxy

500,00€      st Vervangen contra gewicht.

-Verwijderen overige constructie 

delen

-Verwijderen oud gewicht

-Aanbrengen nieuw gewicht

-Aanbrengen overige constructie 

delen

-Afvoeren vrijkomende materialen

-Leveren materiaal

2.000,00€  st Vervangen contra gewicht.

-Verwijderen overige constructie 

delen

-Verwijderen oud gewicht

-Aanbrengen nieuw gewicht

-Aanbrengen overige constructie 

delen

-Afvoeren vrijkomende materialen

-Leveren materiaal

2.000,00€    st Vervangen contra gewicht.

-Verwijderen overige constructie 

delen

-Verwijderen oud gewicht

-Aanbrengen nieuw gewicht

-Aanbrengen overige constructie 

delen

-Afvoeren vrijkomende materialen

-Leveren materiaal

2.000,00€  st

3711053 Bijwerken schilderwerk 

contragewicht.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Afwerken met coating

100,00€      m Bijwerken schilderwerk 

contragewicht.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Afwerken met coating

115,00€      m Bijwerken schilderwerk 

contagewicht.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen epoxymortel

-Afwerken met coating

135,00€      m Bijwerken schilderwerk 

contagewicht.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen epoxymortel

-Afwerken met coating

150,00€        m Bijwerken schilderwerk 

contagewicht.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen epoxymortel

-Afwerken met coating

150,00€      m



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€      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

800,00€        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

800,00€      st

20721918 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€      st 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

1.800,00€    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

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€      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

1.800,00€    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

1.800,00€  m2

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€      st Aanbrengen ontbrekende delen.

-Slechte delen repareren

-Aanrengen nieuwe delen

175,00€      st Aanbrengen ontbrekende delen.

-Slechte delen repareren

-Aanrengen nieuwe delen

175,00€        st Aanbrengen ontbrekende delen.

-Slechte delen repareren

-Aanrengen nieuwe delen

175,00€      st

3751910 Herstellen bevestiging. 350,00€      st Herstellen bevestiging. 450,00€      st Herstellen bevestiging. 750,00€      st Herstellen bevestiging. 1.050,00€    st Herstellen bevestiging. 1.050,00€  st

3751918 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) hameistijl.

-Aanbrengen en verwijderen 

hulpconstructies

-Verwijderen delen van de 

constructie

-Verwijderen oude hameistijl

-Aanbrengen nieuwe hameistijl

-Aanbrengen delen van de 

constructie

-Leveren materiaal

700,00€        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

700,00€      m2

3761910 Herstellen bevestiging. 350,00€      st Herstellen bevestiging. 350,00€      st Herstellen bevestiging. 350,00€      st Herstellen bevestiging. 350,00€        st Herstellen bevestiging. 350,00€      st

3761918 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

1.500,00€    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

1.500,00€  m

3831015 Geen maatregel nodig. - - Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€        m2 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€        m2 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€          m2 Vervangen dekdelen.

-Verwijderen dekdeel

-Aanbrengen nieuw dekdeel

75,00€        m2

3831028 Vervangen Plank.

-Verwijderen plank

-Aanbrengen nieuwe plank

175,00€      m2 Vervangen Plank.

-Verwijderen plank

-Aanbrengen nieuwe plank

125,00€      m2 Vervangen Plank.

-Verwijderen plank

-Aanbrengen nieuwe plank

100,00€      m2 Vervangen Plank.

-Verwijderen plank

-Aanbrengen nieuwe plank

75,00€          m2 Vervangen Plank.

-Verwijderen plank

-Aanbrengen nieuwe plank

75,00€        m2

3831034 Geen maatregel nodig. - - Vervangen plank.

-Verwijderen plank

-Aanbrengen nieuw plank

125,00€      m2 Vervangen plank.

-Verwijderen plank

-Aanbrengen nieuw plank

125,00€      m2 Vervangen plank.

-Verwijderen plank

-Aanbrengen nieuw plank

125,00€        m2 Vervangen plank.

-Verwijderen plank

-Aanbrengen nieuw plank

125,00€      m2

3831043 Vastzetten losliggende delen. 100,00€      m Vastzetten losliggende delen. 150,00€      m Vastzetten losliggende delen. 200,00€      m Vastzetten losliggende delen. 250,00€        m Vastzetten losliggende delen. 250,00€      m

3831046 Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€    st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st

3831053 Bijwerken schilderwerk plank.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Afwerken met coating

35,00€        m Bijwerken schilderwerk plank.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen epoxymortel

-Afwerken met coating

50,00€        m Bijwerken schilderwerk plank.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen epoxymortel

-Afwerken met coating

65,00€        m Bijwerken schilderwerk plank.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen epoxymortel

-Afwerken met coating

65,00€          m Bijwerken schilderwerk plank.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen epoxymortel

-Afwerken met coating

65,00€        m

3831918 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€      m2 Corrosie verwijderen en herstellen.

-Aan- en afvoer 

hulpconstructie/ponton

-Corrosievrij maken

-Kleine herstel werkzaamheden

-Vetvrij maken

-Schilderen in 3 lagen

150,00€      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

225,00€        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

225,00€      m2

3851043 Vastzetten losliggende delen. 100,00€      m Vastzetten losliggende delen. 150,00€      m Vastzetten losliggende delen. 200,00€      m Vastzetten losliggende delen. 250,00€        m Vastzetten losliggende delen. 250,00€      m

31021034 Geen maatregel nodig. - - Locale reparatie sluisdeur.

-Verwijder overige constructie delen

-Verwijderen rot deel

-Aanbrengen inlay van hout of epoxy

-Aanbrengen overige constructie 

delen

350,00€      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 Vervangen sluisdeur.

-Verwijderen overige constructie 

delen

-Verwijderen oude deur

-Aanbrengen nieuw deur

-Aanbrengen overige constructie 

delen

-Afvoeren vrijkomende materialen

-Leveren materiaal

875,00€      m2

31021918 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€      m2 Corrosie verwijderen en herstellen.

-Aan- en afvoer 

hulpconstructie/ponton

-Corrosievrij maken

-Kleine herstel werkzaamheden

-Vetvrij maken

-Schilderen in 3 lagen

375,00€      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

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

1.475,00€  m2

4431015 Locale reparatie met 

kunstharsmortel.

-Verwijderen constructie delen zoals 

dek en leuning

-Verwijderen rot deel

-Aanbrengen inlay van hout of epoxy

-Aanbrengen dekdeel

550,00€      st Locale reparatie met 

kunstharsmortel.

-Verwijderen constructie delen zoals 

dek en leuning

-Verwijderen rot deel

-Aanbrengen inlay van hout of epoxy

-Aanbrengen dekdeel

550,00€      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

2.300,00€  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

2.300,00€    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

2.300,00€  st

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€  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 Locale polymerische reparatie.

-Verwijder overige constructie delen

-Verwijderen rot deel

-Aanbrengen bekisting

-Verwerken polymerisch materiaal

-Afwerken reparatie plekken

-Aanbrengen overige constructie 

delen

1.850,00€  st Locale polymerische reparatie.

-Verwijder overige constructie delen

-Verwijderen rot deel

-Aanbrengen bekisting

-Verwerken polymerisch materiaal

-Afwerken reparatie plekken

-Aanbrengen overige constructie 

delen

2.250,00€    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

3.200,00€  st



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 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 Vastzetten losliggende delen. 100,00€      m Vastzetten losliggende delen. 150,00€      m Vastzetten losliggende delen. 200,00€      m Vastzetten losliggende delen. 250,00€        m Vastzetten losliggende delen. 250,00€      m

5341034 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

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 Vervangen losse delen.

-Verwijderen losse delen

-Leveren en aanbrengen nieuwe 

delen

150,00€      m Vervangen losse delen.

-Verwijderen losse delen

-Leveren en aanbrengen nieuwe 

delen

150,00€      m Vervangen losse delen.

-Verwijderen losse delen

-Leveren en aanbrengen nieuwe 

delen

150,00€      m Vervangen losse delen.

-Verwijderen losse delen

-Leveren en aanbrengen nieuwe 

delen

200,00€        m Vervangen losse delen.

-Verwijderen losse delen

-Leveren en aanbrengen nieuwe 

delen

200,00€      m

5341049 Geen maatregel nodig. - - Schilderen.

-Kleine herstel werkzaamheden

-Vetvrij maken

-Schilderen in 3 lagen

65,00€        m Herstellen oppervlakteschade.

-Verwijderen bestaande 

beschermlaag

-Repareren beschadigde delen

-Schuren ruwe delen

-Schilderen delen in 3 lagen

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

5341053 Geen maatregel nodig. - - Schilderen.

-Verwijderen oude 

oppervlaktebescherming

-Kleine herstel werkzaamheden

-Schilderen in 3 lagen

50,00€        m Herstellen oppervlakteschade.

-Verwijderen slechte delen

-Repareren slechte delen

-Schilderen nieuwe delen in 3 lagen

-Afvoeren oude delen

65,00€        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. - - Vervangen gording.

-Verwijderen oude gording

-herstellen stalen UPN profiel

-Aanbrengen nieuwe gording

200,00€      m Vervangen gording.

-Verwijderen oude gording

-herstellen stalen UPN profiel

-Aanbrengen nieuwe gording

200,00€      m Vervangen gording.

-Verwijderen oude gording

-herstellen stalen UPN profiel

-Aanbrengen nieuwe gording

200,00€        m Vervangen gording.

-Verwijderen oude gording

-herstellen stalen UPN profiel

-Aanbrengen nieuwe gording

200,00€      m

5341518 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

5341553 Geen maatregel nodig. - - Schilderen.

-Corrosievrij maken

-Kleine herstel werkzaamheden

-Vetvrij maken

-Schilderen in 3 lagen

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

5341910 Herstellen bevestiging. 100,00€      m Herstellen bevestiging. 150,00€      m Herstellen bevestiging. 200,00€      m Herstellen bevestiging. 250,00€        m Herstellen bevestiging. 250,00€      m

5341918 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

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 Vastzetten losliggende delen. 100,00€      m Vastzetten losliggende delen. 150,00€      m Vastzetten losliggende delen. 200,00€      m Vastzetten losliggende delen. 250,00€        m Vastzetten losliggende delen. 250,00€      m

5341948 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

5341953 Geen maatregel nodig. - - Schilderen.

-Corrosievrij maken

-Kleine herstel werkzaamheden

-Vetvrij maken

-Schilderen in 3 lagen

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



5341980 Geen maatregel nodig. - - Schilderen.

-Corrosievrij maken

-Kleine herstel werkzaamheden

-Vetvrij maken

-Schilderen in 3 lagen

125,00€      m Schilderen.

-Corrosievrij maken

-Kleine herstel werkzaamheden

-Vetvrij maken

-Schilderen in 3 lagen

125,00€      m Schilderen.

-Corrosievrij maken

-Kleine herstel werkzaamheden

-Vetvrij maken

-Schilderen in 3 lagen

125,00€        m Schilderen.

-Corrosievrij maken

-Kleine herstel werkzaamheden

-Vetvrij maken

-Schilderen in 3 lagen

125,00€      m

5341961 Geen maatregel nodig. - - Schilderen.

-Corrosievrij

-Kleine herstel werkzaamheden

-Vetvrij maken

-Schilderen in 3 lagen

75,00€        m Vervangen gecorrodeerde delen.

-Wegslijpen gecorrodeerde delen

-Repareren gecorrodeerde delen

-Schilderen nieuwe delen in 3 lagen

-Afvoeren oude delen

125,00€      m Vervangen gecorrodeerde delen.

-Wegslijpen gecorrodeerde delen

-Repareren gecorrodeerde delen

-Schilderen nieuwe delen in 3 lagen

-Afvoeren oude delen

175,00€        m Vervangen gecorrodeerde delen.

-Wegslijpen gecorrodeerde delen

-Repareren gecorrodeerde delen

-Schilderen nieuwe delen in 3 lagen

-Afvoeren oude delen

175,00€      m

53454 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

5461011 Vastzetten losliggende delen. 100,00€      m Vastzetten losliggende delen. 150,00€      m Vastzetten losliggende delen. 200,00€      m Vastzetten losliggende delen. 250,00€        m Vastzetten losliggende delen. 250,00€      m

5461015 Vervangen beschadigde delen.

-Verwijderen beschadigde delen

-Leveren en aanbrengen nieuwe 

delen

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

5461034 Geen maatregel nodig. -€             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

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€        m Herstellen oppervlakteschade.

-Verwijderen bestaande 

beschermlaag

-Repareren beschadigde delen

-Schuren ruwe delen

-Schilderen delen in 3 lagen

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 

regel.

-Verwijderen bestaande laag

-Repareren beschadingen

-Schuren ruwe delen

-Schilderen leuning in 3 lagen

100,00€      m

5461053 Geen maatregel nodig. - - Schilderen regel.

-Kleine herstel werkzaamheden

-Vetvrij maken

-Schilderen in 3 lagen

85,00€        m Herstellen oppervlakteschade regel.

-Verwijderen bestaande 

beschermlaag

-Repareren beschadigde delen

-Schuren ruwe delen

-Schilderen delen in 3 lagen

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

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. - - Vervangen gording.

-Verwijderen oude gording

-herstellen stalen UPN profiel

-Aanbrengen nieuwe gording

175,00€      m Vervangen gording.

-Verwijderen oude gording

-herstellen stalen UPN profiel

-Aanbrengen nieuwe gording

175,00€      m Vervangen gording.

-Verwijderen oude gording

-herstellen stalen UPN profiel

-Aanbrengen nieuwe gording

175,00€        m Vervangen gording.

-Verwijderen oude gording

-herstellen stalen UPN profiel

-Aanbrengen nieuwe gording

175,00€      m

5461910 Herstellen bevestiging. 100,00€      m Herstellen bevestiging. 150,00€      m Herstellen bevestiging. 200,00€      m Herstellen bevestiging. 250,00€        m Herstellen bevestiging. 250,00€      m

5461918 Geen maatregel nodig. - - 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€      m Aanbrengen nieuwe regel.

-Verwijderen bestaande regel

-Aanbrengen nieuwe regel

-Schilderen nieuwe regel in 3 lagen

-Afvoeren vrijkomende delen

265,00€        m Aanbrengen nieuwe regel.

-Verwijderen bestaande regel

-Aanbrengen nieuwe regel

-Schilderen nieuwe regel in 3 lagen

-Afvoeren vrijkomende delen

265,00€      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€      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

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 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

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

100,00€      m

5461980 Geen maatregel nodig. - - Schilderen.

-Corrosievrij maken

-Kleine herstel werkzaamheden

-Vetvrij maken

-Schilderen in 3 lagen

125,00€      m Schilderen.

-Corrosievrij maken

-Kleine herstel werkzaamheden

-Vetvrij maken

-Schilderen in 3 lagen

125,00€      m Schilderen.

-Corrosievrij maken

-Kleine herstel werkzaamheden

-Vetvrij maken

-Schilderen in 3 lagen

125,00€        m Schilderen.

-Corrosievrij maken

-Kleine herstel werkzaamheden

-Vetvrij maken

-Schilderen in 3 lagen

125,00€      m

5461955 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

5521011 Vastzetten losliggende delen. 100,00€      m Vastzetten losliggende delen. 150,00€      m Vastzetten losliggende delen. 200,00€      m Vastzetten losliggende delen. 250,00€        m Vastzetten losliggende delen. 250,00€      m

5521058 Vervangen beschadigde staander

-Verwijderen beschadigde delen

-Leveren en aanbrengen nieuwe 

delen

240,00€      st Vervangen scheve staander

-Verwijderen beschadigde delen

-Leveren en aanbrengen nieuwe 

delen

200,00€      st Vervangen scheve staander

-Verwijderen beschadigde delen

-Leveren en aanbrengen nieuwe 

delen

175,00€      st Vervangen scheve staander

-Verwijderen beschadigde delen

-Leveren en aanbrengen nieuwe 

delen

150,00€        st Vervangen scheve staander

-Verwijderen beschadigde delen

-Leveren en aanbrengen nieuwe 

delen

150,00€      st



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

150,00€      m Vervangen losse delen.

-Verwijderen losse delen

-Leveren en aanbrengen nieuwe 

delen

150,00€      m Vervangen losse delen.

-Verwijderen losse delen

-Leveren en aanbrengen nieuwe 

delen

150,00€      m Vervangen losse delen.

-Verwijderen losse delen

-Leveren en aanbrengen nieuwe 

delen

200,00€        m Vervangen losse delen.

-Verwijderen losse delen

-Leveren en aanbrengen nieuwe 

delen

200,00€      m

5521048 Aanbrengen ontbrekende 

onderdelen.

-Vervijderen restanten oude 

onderdelen

-Leveren nieuwe onderdelen

-Aanbrenegn nieuwe onderdelen

-Afvoeren vrijkomende onderdelen

50,00€        st Aanbrengen ontbrekende 

onderdelen.

50,00€        st Aanbrengen ontbrekende 

onderdelen.

50,00€        st Aanbrengen ontbrekende 

onderdelen.

50,00€          st Aanbrengen ontbrekende 

onderdelen.

50,00€        st

5521049 Geen maatregel nodig. - - Schilderen.

-Kleine herstel werkzaamheden

-Vetvrij maken

-Schilderen in 3 lagen

65,00€        m Herstellen oppervlakteschade.

-Verwijderen bestaande 

beschermlaag

-Repareren beschadigde delen

-Schuren ruwe delen

-Schilderen delen in 3 lagen

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

5521053 Geen maatregel nodig. - - Schilderen staander.

-Kleine herstel werkzaamheden

-Vetvrij maken

-Schilderen in 3 lagen

65,00€        m Herstellen oppervlakteschade 

staander.

-Verwijderen bestaande 

beschermlaag

-Repareren beschadigde delen

-Schuren ruwe delen

-Schilderen delen in 3 lagen

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

5521060 Geen maatregel nodig. - - 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

5521077 Geen maatregel nodig. - - Vervangen gording.

-Verwijderen oude gording

-herstellen stalen UPN profiel

-Aanbrengen nieuwe gording

175,00€      m Vervangen gording.

-Verwijderen oude gording

-herstellen stalen UPN profiel

-Aanbrengen nieuwe gording

175,00€      m Vervangen gording.

-Verwijderen oude gording

-herstellen stalen UPN profiel

-Aanbrengen nieuwe gording

175,00€        m Vervangen gording.

-Verwijderen oude gording

-herstellen stalen UPN profiel

-Aanbrengen nieuwe gording

175,00€      m

5521910 Herstellen bevestiging. 100,00€      st Herstellen bevestiging. 150,00€      st Herstellen bevestiging. 200,00€      st Herstellen bevestiging. 250,00€        st Herstellen bevestiging. 250,00€      st

5521960 Geen maatregel nodig. - - Vervangen staander. 250,00€      st Vervangen staander. 250,00€      st Vervangen staander. 250,00€        st Vervangen staander. 250,00€      st

5521918 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

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

85,00€        st Herstellen oppervlakteschade 

staander.

-Verwijderen bestaande 

beschermlaag

-Repareren beschadigde delen

-Schuren ruwe delen

-Schilderen delen 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. - - Schilderen.

-Corrosievrij maken

-Kleine herstel werkzaamheden

-Vetvrij maken

-Schilderen in 3 lagen

125,00€      st Schilderen.

-Corrosievrij maken

-Kleine herstel werkzaamheden

-Vetvrij maken

-Schilderen in 3 lagen

125,00€      st Schilderen.

-Corrosievrij maken

-Kleine herstel werkzaamheden

-Vetvrij maken

-Schilderen in 3 lagen

125,00€        st Schilderen.

-Corrosievrij maken

-Kleine herstel werkzaamheden

-Vetvrij maken

-Schilderen in 3 lagen

125,00€      st

5521955 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

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

150,00€      m Vervangen losse delen.

-Verwijderen losse delen

-Leveren en aanbrengen nieuwe 

delen

150,00€      m Vervangen losse delen.

-Verwijderen losse delen

-Leveren en aanbrengen nieuwe 

delen

150,00€      m Vervangen losse delen.

-Verwijderen losse delen

-Leveren en aanbrengen nieuwe 

delen

200,00€        m Vervangen losse delen.

-Verwijderen losse delen

-Leveren en aanbrengen nieuwe 

delen

200,00€      m

6171046 Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€    st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st



6171918 Geen maatregel nodig.  - - Controleren of keerwand nog aan 

functie voldoet en beoordelen 

restlevensduur, staaldikte meting.

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 Herstellen voegen.  €       50,00 m Herstellen voegen.  €       50,00 m Herstellen voegen.  €       50,00 m Herstellen voegen. 50,00€          m Herstellen voegen. 50,00€        m

6241034 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

6241046 Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€    st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st

6241077 Geen maatregel nodig.  - - Vervangen gording.

-Verwijderen oude gording

-herstellen stalen UPN profiel

-Aanbrengen nieuwe gording

 €     175,00 m Vervangen gording.

-Verwijderen oude gording

-herstellen stalen UPN profiel

-Aanbrengen nieuwe gording

 €     175,00 m Vervangen gording.

-Verwijderen oude gording

-herstellen stalen UPN profiel

-Aanbrengen nieuwe gording

175,00€        m Vervangen gording.

-Verwijderen oude gording

-herstellen stalen UPN profiel

-Aanbrengen nieuwe gording

175,00€      m

629511 Herstellen bevestiging.  €       50,00  st Herstellen bevestiging.  €       50,00 st Herstellen bevestiging. 50,00€        st Herstellen bevestiging. 50,00€          st Herstellen bevestiging. 50,00€        st

62954 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

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

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 Herstellen oppervlak beton.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

 €       75,00  m2 Herstellen oppervlak beton.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

 €       65,00  m2 Herstellen oppervlak beton.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

95,00€         m2 Herstellen oppervlak beton.

-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

105,00€       m2 

629546 Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00  st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€    st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st

629553 Herstellen oppervlakteschade 

(keer)wand.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

 €       75,00  m2 Herstellen oppervlakteschade 

(keer)wand.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

 €       65,00  m2 Herstellen oppervlakteschade 

(keer)wand.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

95,00€         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 

629560 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

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 Herstellen bevestiging.  €       50,00  st Herstellen bevestiging.  €       50,00 st Herstellen bevestiging. 50,00€        st Herstellen bevestiging. 50,00€          st Herstellen bevestiging. 50,00€        st

629164 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

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



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 Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00  st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€    st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st

6291660 Geen maatregel nodig.  -  - Scheur(en) repareren met epoxy 

mortel.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Herstellen constructie

-Aanbrengen PCC mortel

-Materiaal

 €     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

6431034 Geen maatregel nodig.  - - Geen maatregel nodig.  - - Vervangen paal.

-Aan- en afvoer materieel

-Trekken paal

-Aanbrengen nieuwe paal

-Afwerken terrein

 €       85,00 st Vervangen paal.

-Aan- en afvoer materieel

-Trekken paal

-Aanbrengen nieuwe paal

-Afwerken terrein

 €         85,00 st Vervangen paal.

-Aan- en afvoer materieel

-Trekken paal

-Aanbrengen nieuwe paal

-Afwerken terrein

 €       85,00 st

6291034 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

6291046 Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€    st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st

6291346 Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€    st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st

1291343 Geen maatregel nodig.  - - Vastzetten losliggende delen.  €     200,00 m Vastzetten losliggende delen.  €     200,00 m Vastzetten losliggende delen.  €       200,00 m Vastzetten losliggende delen.  €     200,00 m

6101358 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

6292415 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

 €     190,00 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

190,00€        m Vervangen gebroken stenen.

-Verwijderen en afvoeren oude 

stenen

-Leveren en aanbrengen nieuwe 

stenen

-Voegen repareren tpv reparatie

190,00€      m

6292445 Geen maatregel nodig.  -  - Repareren voeg.

-Verwijderen oude voegen

-Aanbrengen nieuwe voegen

 €     120,00 m2 Repareren voeg.

-Verwijderen oude voegen

-Aanbrengen nieuwe voegen

 €     120,00 m2 Repareren voeg.

-Verwijderen oude voegen

-Aanbrengen nieuwe voegen

 €       120,00 m2 Repareren voeg.

-Verwijderen oude voegen

-Aanbrengen nieuwe voegen

 €     120,00 m2

6292421 Vervangen gebroken stenen.

-Verwijderen en afvoeren oude 

stenen

-Leveren en aanbrengen nieuwe 

stenen

-Voegen repareren tpv reparatie

 €     250,00 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

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

 €     190,00 m Vervangen gescheurde stenen.

-Verwijderen en afvoeren oude 

stenen

-Leveren en aanbrengen nieuwe 

stenen

-Voegen repareren tpv reparatie

 €     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

6292460 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

6292489 Verwijderen wortels.  €       50,00 m Verwijderen wortels.  €       50,00 m Verwijderen wortels.  €       75,00 m Verwijderen wortels. 100,00€        m Verwijderen wortels. 100,00€      m

6292490 Mogelijke nadere inspectie  € 5.000,00 st Mogelijke nadere inspectie  € 5.000,00 st Mogelijke nadere inspectie  € 5.000,00 st Mogelijke nadere inspectie 5.000,00€    st Mogelijke nadere inspectie 5.000,00€  st

629244 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

6292420 Vervangen gebroken stenen.

-Verwijderen en afvoeren oude 

stenen

-Leveren en aanbrengen nieuwe 

stenen

-Voegen repareren tpv reparatie

 €     250,00 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

6291918 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

 €     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

6292015 Geen maatregel nodig.  - - 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 Vervangen gebroken tegels.

-Verwijderen en afvoeren oude 

tegels

-Leveren en aanbrengen nieuwe 

tegels

-Voegen repareren tpv reparatie

190,00€      m2

6511053 Bijwerken oppervlakteschade 

houtensloof.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Repareren oppervlakteschade

 €     120,00 m Bijwerken oppervlakteschade 

houtensloof.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Repareren oppervlakteschade

 €     175,00 m Bijwerken oppervlakteschade 

houtensloof.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Repareren oppervlakteschade

 €     175,00 m Bijwerken oppervlakteschade 

houtensloof.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Repareren oppervlakteschade

175,00€        m Bijwerken oppervlakteschade 

houtensloof.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Repareren oppervlakteschade

175,00€      m

6511643 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

 €     150,00 m Bevestigen sloof aan constructie.

-Schoonmaken contactvlak

-Aanbrengen mortel

-Aanbrengen losdelen van de sloof

-Leveren nieuwe delen

 €     225,00 m Vervangensloof 300,00€        m Vervangensloof 300,00€      m

6511660 Geen maatregel nodig.  - - Vervangen natuursteen.

-Verwijderen en afvoeren oude 

natuursteen

-Leveren en aanbrengen nieuwe 

natuurstenen sloof

 €     200,00 m Vervangen natuursteen.

-Verwijderen en afvoeren oude 

natuursteen

-Leveren en aanbrengen nieuwe 

natuurstenen sloof

 €     200,00 m Vervangen natuursteen.

-Verwijderen en afvoeren oude 

natuursteen

-Leveren en aanbrengen nieuwe 

natuurstenen sloof

200,00€        m Vervangen natuursteen.

-Verwijderen en afvoeren oude 

natuursteen

-Leveren en aanbrengen nieuwe 

natuurstenen sloof

200,00€      m

6511910 Herstellen bevestiging.  €       75,00 st Herstellen bevestiging.  €       75,00 st Herstellen bevestiging.  €       75,00 st Herstellen bevestiging. 75,00€          st Herstellen bevestiging. 75,00€        st



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 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

390,00€        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

390,00€      m

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 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

390,00€        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

390,00€      m

7112928 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

50,00€          m2 Slijtlaag repareren met epoxy 

mortel.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Aanbrengen epoxy mortel

-Materiaal

50,00€        m2

7112960 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

50,00€          m2 Slijtlaag repareren met epoxy 

mortel.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Aanbrengen epoxy mortel

-Materiaal

50,00€        m2

7211128 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

 €       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

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

 €       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

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

 €       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

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 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 Herbestraten.

-Opnemen oude bestrating

-Bestraten 

-Leveren inboet materiaal

-Afvoeren vrijkomende materialen

50,00€        m2

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

 €       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 Herbestraten.

-Opnemen oude bestrating

-Bestraten

-Leveren inboet materiaal

-Afvoeren vrijkomende materialen

50,00€        m2

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

 €       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

7212081 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

7592251 Geen maatregel nodig.  - - Aanbrengen wegmarkering.  €       65,00 m2 Aanbrengen wegmarkering.  €       65,00 m2 Aanbrengen wegmarkering. 65,00€          m2 Aanbrengen wegmarkering. 65,00€        m2

7891759 Herstellen voegen.  €       50,00 m Herstellen voegen.  €       50,00 m Herstellen voegen.  €       50,00 m Herstellen voegen. 50,00€          m Herstellen voegen. 50,00€        m

7891953 Geen maatregel nodig.  - - Geen maatregel nodig.  - - Geen maatregel nodig.  - - Geen maatregel nodig. - - Geen maatregel nodig. - -

7892728 Bijwerken slijtlaag.

-Verwijderen slechte delen met 

slijptol

-Aanbrengen nieuwe slijtlaag

75,00€        m2 Bijwerken slijtlaag.

-Verwijderen slechte delen met 

slijptol

-Aanbrengen nieuwe slijtlaag

70,00€        m2 Bijwerken 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

70,00€        m2

7892760 Bijwerken voegovergang.

-Scheur aanvullen met bitumen

 €       40,00 m Bijwerken voegovergang.

-Scheur aanvullen met bitumen

 €       55,00 m Bijwerken voegovergang.

-Scheur aanvullen met bitumen

 €       75,00 m Bijwerken voegovergang.

-Scheur aanvullen met bitumen

150,00€        m Bijwerken voegovergang.

-Scheur aanvullen met bitumen

150,00€      m

8151346 Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie  €   1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st

8151360 Vervangen beschadigd deel van de 

buisleiding.

-Verwijderen beschadig deel

-Aanbrengen nieuw deel

-Leveren materialen

 €     100,00 m Vervangen beschadigd deel van de 

buisleiding.

-Verwijderen beschadig deel

-Aanbrengen nieuw deel

-Leveren materialen

 €     100,00 m Vervangen beschadigd deel van de 

buisleiding.

-Verwijderen beschadig deel

-Aanbrengen nieuw deel

-Leveren materialen

 €     100,00 m Vervangen beschadigd deel van de 

buisleiding.

-Verwijderen beschadig deel

-Aanbrengen nieuw deel

-Leveren materialen

 €       100,00 m Vervangen beschadigd deel van de 

buisleiding.

-Verwijderen beschadig deel

-Aanbrengen nieuw deel

-Leveren materialen

 €     100,00 m

8151946 Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie  €   1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st

8151910 Herstellen bevestiging. 75,00€        m Herstellen bevestiging. 75,00€        m Herstellen bevestiging. 75,00€        m Herstellen bevestiging. 75,00€          m Herstellen bevestiging. 75,00€        m

8151918 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

8361310 Herstellen bevestiging. 75,00€        m Herstellen bevestiging. 75,00€        m Herstellen bevestiging. 75,00€        m Herstellen bevestiging. 75,00€          m Herstellen bevestiging. 75,00€        m

8361343 Herstellen bevestiging. 75,00€        m Herstellen bevestiging. 75,00€        m Herstellen bevestiging. 75,00€        m Herstellen bevestiging. 75,00€          m Herstellen bevestiging. 75,00€        m

8361315 Herstellen breuk.

-Wegnemen oorzaak breuk

-Aanbrengen raparatie middel

-Afwerken reparatieplek

75,00€        m Herstellen breuk.

-Wegnemen oorzaal breuk

-Aanbrengen raparatie middel

-Afwerken reparatieplek

75,00€        m Herstellen breuk.

-Wegnemen oorzaal breuk

-Aanbrengen raparatie middel

-Afwerken reparatieplek

75,00€        m Herstellen breuk.

-Wegnemen oorzaal breuk

-Aanbrengen raparatie middel

-Afwerken reparatieplek

75,00€          m Herstellen breuk.

-Wegnemen oorzaal breuk

-Aanbrengen raparatie middel

-Afwerken reparatieplek

75,00€        m

836136 Geen maatregel nodig.  -  - Geen maatregel nodig.  -  - Geen maatregel nodig.  -  - Geen maatregel nodig.  -  - Geen maatregel nodig.  -  - 

8361918 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

8631918 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

8631946 Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00  st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€    st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st

8771034 Locale reparatie.

-Verwijderen rot deel

-Aanbrengen nieuwe delen

 €     200,00  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



8771048 Locale reparatie.

-Verwijderen rot deel

-Aanbrengen nieuwe delen

 €     200,00  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

 €       38,00 m Herstellen hekwerk.

-Verwijderen slechte delen

-Aanbrengen nieuwe delen

-Afvoeren vrijkomende delen

-Leveren onderdelen

-Voorrijkosten

 €       23,00 m Vervangen hekwerk.

-Verwijderen slechte delen

-Aanbrengen nieuwe delen

-Afvoeren vrijkomende delen

-Leveren onderdelen

-Voorrijkosten

35,00€          m Vervangen hekwerk.

-Verwijderen slechte delen

-Aanbrengen nieuwe delen

-Afvoeren vrijkomende delen

-Leveren onderdelen

-Voorrijkosten

35,00€        m

8781053 Aanbrengen ontbrekende 

onderdelen.

-Vervijderen restanten oude 

onderdelen

-Leveren nieuwe onderdelen

-Aanbrenegn nieuwe onderdelen

-Afvoeren vrijkomende onderdelen

 €     100,00  st Aanbrengen ontbrekende delen.

-Slechte delen repareren

-Aanbrengen nieuwe delen

 €     150,00 st Aanbrengen ontbrekende delen.

-Slechte delen repareren

-Aanbrengen nieuwe delen

 €     200,00 st Aanbrengen ontbrekende delen.

-Slechte delen repareren

-Aanbrengen nieuwe delen

250,00€        st Aanbrengen ontbrekende delen.

-Slechte delen repareren

-Aanbrengen nieuwe delen

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

 €     137,50 m Herstellen poort.

-Verwijderen slechte delen

-Aanbrengen nieuwe delen

-Afvoeren vrijkomende delen

-Leveren onderdelen

-Voorrijkosten

 €     162,50 m Vervangen poort.

-Verwijderen oude delen

-Aanbrengen nieuwe delen

-Afvoeren vrijkomende delen

-Leveren onderdelen

-Voorrijkosten

275,00€        m Vervangen poort.

-Verwijderen oude delen

-Aanbrengen nieuwe delen

-Afvoeren vrijkomende delen

-Leveren onderdelen

-Voorrijkosten

275,00€      m

8781948 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

 €     175,00 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

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 Geen maatregel nodig.  -  - Hesrtellen HWA.  €       75,00 m Hesrtellen HWA.  €     125,00 m Hesrtellen HWA. 175,00€        m Hesrtellen HWA. 175,00€      m

8801910 Herstellen bevestiging.  €       75,00  st Herstellen bevestiging.  €       75,00 st Herstellen bevestiging.  €       75,00 st Herstellen bevestiging. 75,00€          st Herstellen bevestiging. 75,00€        st

8801918 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

81031918 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

81031948 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

275,00€        st Aanbrengen ontbrekende 

onderdelen.

-Vervijderen restanten oude 

onderdelen

-Corrosie vrijmaken

-Leveren nieuwe onderdelen

-Aanbrenegn nieuwe onderdelen

-Afvoeren vrijkomende onderdelen

275,00€      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 Vastzetten losliggende delen.  €     100,00  m Vastzetten losliggende delen.  €     150,00 m Vastzetten losliggende delen.  €     200,00 m Vastzetten losliggende delen. 250,00€        m Vastzetten losliggende delen. 250,00€      m

1028135 Herstellen afdichting.  €     550,00  st Herstellen afdichting.  €     550,00  st Herstellen afdichting.  €     550,00  st Herstellen afdichting.  €       550,00  st Herstellen afdichting.  €     550,00  st 

9401511 Vastzetten losliggende delen.  €     100,00  m Vastzetten losliggende delen.  €     150,00 m Vastzetten losliggende delen.  €     200,00 m Vastzetten losliggende delen. 250,00€        m Vastzetten losliggende delen. 250,00€      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

11181011 Vastzetten losliggende delen.  €     100,00  m Vastzetten losliggende delen.  €     150,00 m Vastzetten losliggende delen.  €     200,00 m Vastzetten losliggende delen. 250,00€        m Vastzetten losliggende delen. 250,00€      m

11181918 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) deur.

-Verwijderen oude deur

-Aanbrengen nieuwe deur

-Leveren materiaal

350,00€        m2 Vervangen (delen) deur.

-Verwijderen oude deur

-Aanbrengen nieuwe deur

-Leveren materiaal

350,00€      m2

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

450,00€        st Vervangen deur.

-Verwijderen delen van de 

constructie

-Verwijderen oude deur

-Aanbrengen nieuwe deur

-Leveren materiaal

-Afvoeren vrijkomende materialen

450,00€      st

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

11841053 Bijwerken schilderwerk raam.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Afwerken met coating

 €     150,00  m Bijwerken schilderwerk raam.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen epoxymortel

-Afwerken met coating

 €     175,00 m Bijwerken schilderwerk raam.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen epoxymortel

-Afwerken met coating

 €     225,00 m Bijwerken schilderwerk raam.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen epoxymortel

-Afwerken met coating

225,00€        m Bijwerken schilderwerk raam.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen epoxymortel

-Afwerken met coating

225,00€      m

11841918 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

 €     150,00 st Vervangen (delen) luik.

-Verwijderen oude luik

-Aanbrengen nieuwe luik

-Leveren materiaal

350,00€        st Vervangen (delen) luik.

-Verwijderen oude luik

-Aanbrengen nieuwe luik

-Leveren materiaal

350,00€      st

12161346 Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00  st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€    st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st

12161946 Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00  st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€    st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st

12571918 Geen maatregel nodig.  -  - 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 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

390,00€        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

390,00€      m2

12581918 Geen maatregel nodig.  -  - 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 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

390,00€        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

390,00€      m2

12841053 Bijwerken schilderwerk raam.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Afwerken met coating

 €     150,00  m Bijwerken schilderwerk raam.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen epoxymortel

-Afwerken met coating

 €     175,00 m Bijwerken schilderwerk raam.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen epoxymortel

-Afwerken met coating

 €     225,00 m Bijwerken schilderwerk raam.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen epoxymortel

-Afwerken met coating

225,00€        m Bijwerken schilderwerk raam.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen epoxymortel

-Afwerken met coating

225,00€      m

13211149 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

 €       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

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 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

700,00€        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

700,00€      m2

14281953 Herstellen oppervlaktebescherming.

-Corrosievrij maken (staalborstel)

-Vetvrij maken

-Schilderen in 3 lagen

 €       65,00  m2 Herstellen oppervlaktebescherming.

-Corrosievrij maken (slijptol)

-Herstellen kleine delen van de 

constructie

-Vetvrij maken

-Schilderen in 3 lagen

 €       75,00 m2 Herstellen oppervlaktebescherming.

-Corrosievrij maken (stralen)

-Kleine herstel werkzaamheden

-Vetvrij maken

-Schilderen in 3 lagen

 €     125,00 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

175,00€        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

175,00€      m2

15861981 Geen maatregel nodig.  -  - Herstellen verzakking.

-Ophalen verzakte ondelen

-Herstellen kleine delen van de 

constructie

 €     200,00 st Herstellen verzakking.

-Ophalen verzakte ondelen

-Herstellen kleine delen van de 

constructie

 €     200,00 st Herstellen verzakking.

-Ophalen verzakte ondelen

-Herstellen kleine delen van de 

constructie

200,00€        st Herstellen verzakking.

-Ophalen verzakte ondelen

-Herstellen kleine delen van de 

constructie

200,00€      st



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

 €     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

3651918 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

358559 Nader inspecteren Keerwand.  € 2.000,00  st Nader inspecteren Keerwand.  € 2.000,00 st Vervangen keerwand.

- Verwijderen oude wand

- Stellen bekisting

- Storten beton

Ontkisten en opruimen

 € 1.150,00 m Vervangen keerwand.

- Verwijderen oude wand

- Stellen bekisting

- Storten beton

Ontkisten en opruimen

 €   1.150,00 m Vervangen keerwand.

- Verwijderen oude wand

- Stellen bekisting

- Storten beton

Ontkisten en opruimen

 € 1.150,00 m

345559 Scheur in beton repareren met 

epoxy mortel.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Herstellen constructie

-Aanbrengen epoxy mortel

-Materiaal

 €     500,00  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

345581 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

345586 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

 €     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

351559 Repareren scheur.

-Reinigen scheur

-Afgieten met bitumen

-Afstrooien met split

 €     450,00  m Repareren scheur.

-Reinigen scheur

-Afgieten met bitumen

-Afstrooien met split

 €     585,00 m Repareren scheur.

-Reinigen scheur

-Afgieten met bitumen

-Afstrooien met split

775,00€      m Repareren scheur.

-Reinigen scheur

-Afgieten met bitumen

-Afstrooien met split

885,00€        m Repareren scheur.

-Reinigen scheur

-Afgieten met bitumen

-Afstrooien met split

885,00€      m

3582460 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

351586 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

 €     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

358560 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



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 Nader inspecteren Keerwand.  € 2.000,00  st Nader inspecteren Keerwand.  € 2.000,00 st Nader inspecteren Keerwand.  € 2.000,00 st Nader inspecteren Keerwand.  €   2.000,00 st Nader inspecteren Keerwand.  € 2.000,00 st

358528 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

35854 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

3582423 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.

 €       50,00 m Repareren metselwerk.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Verwijderen oude voegen

-Aanbrengen nieuwe voegen

-Leveren materiaal

175,00€        m2 Repareren metselwerk.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Verwijderen oude voegen

-Aanbrengen nieuwe voegen

-Leveren materiaal

175,00€      m2

3331955 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€      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

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

1.275,00€  m

546618 Geen maatregel nodig. - - 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€      m Aanbrengen nieuwe regel.

-Verwijderen bestaande regel

-Aanbrengen nieuwe regel

-Schilderen nieuwe regel in 3 lagen

-Afvoeren vrijkomende delen

265,00€        m Aanbrengen nieuwe regel.

-Verwijderen bestaande regel

-Aanbrengen nieuwe regel

-Schilderen nieuwe regel in 3 lagen

-Afvoeren vrijkomende delen

265,00€      m

546653 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

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

100,00€      m

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

 €     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



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

 €     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 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

 €     550,00 m Vervangen wand.

-Aan- en afvoer materieel

-Vrijgraven wand

-Trekken bestaande wand

-Aanbrengen nieuw damplanken en 

gordingen

-Aanvullen

Afvoeren vrijkomende materialen

775,00€        m 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. - - 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€      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 Herstellen bevestiging. 75,00€        m Herstellen bevestiging. 75,00€        m Herstellen bevestiging. 75,00€        m Herstellen bevestiging. 75,00€          m Herstellen bevestiging. 75,00€        m

5461043 Vervangen losse delen.

-Verwijderen losse delen

-Leveren en aanbrengen nieuwe 

delen

150,00€      m Vervangen losse delen.

-Verwijderen losse delen

-Leveren en aanbrengen nieuwe 

delen

150,00€      m Vervangen losse delen.

-Verwijderen losse delen

-Leveren en aanbrengen nieuwe 

delen

150,00€      m Vervangen losse delen.

-Verwijderen losse delen

-Leveren en aanbrengen nieuwe 

delen

200,00€        m Vervangen losse delen.

-Verwijderen losse delen

-Leveren en aanbrengen nieuwe 

delen

200,00€      m

6291015 Geen maatregel nodig.  - - Vervangen keerwandplanken.

-Verwijderen oude keerwand

-Aanbrengen nieuw keerwand

 €     525,00 m Vervangen keerwandplanken.

-Verwijderen oude keerwand

-Aanbrengen nieuw keerwand

 €     525,00 m Vervangen keerwandplanken.

-Verwijderen oude keerwand

-Aanbrengen nieuw keerwand

525,00€        m Vervangen keerwandplanken.

-Verwijderen oude keerwand

-Aanbrengen nieuw keerwand

525,00€      m

5461928 Verwijderen en/of herstellen 

onderdelen Regel.

-Verwijderen delen met gaten

-Aanbrengen niewe delen

-Leveren delen

 €     350,00  m Verwijderen en/of herstellen 

onderdelen Regel.

-Verwijderen delen met gaten

-Aanbrengen niewe delen

-Leveren delen

 €     350,00 m Verwijderen en/of herstellen 

onderdelen Regel.

-Verwijderen delen met gaten

-Aanbrengen niewe delen

-Leveren delen

350,00€      m Verwijderen en/of herstellen 

onderdelen Regel.

-Verwijderen delen met gaten

-Aanbrengen niewe delen

-Leveren delen

 €       350,00 m Verwijderen en/of herstellen 

onderdelen Regel.

-Verwijderen delen met gaten

-Aanbrengen niewe delen

-Leveren delen

 €     350,00 m

31082423 Geen maatregel nodig.  - - Controleren of boog nog aan functie 

voldoet en beoordelen 

restlevensduur.

 €       50,00 m Controleren of Boog nog aan functie 

voldoet en beoordelen 

restlevensduur.

 €       50,00 m Repareren metselwerk.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Verwijderen oude voegen

-Aanbrengen nieuwe voegen

-Leveren materiaal

175,00€        m2 Repareren metselwerk.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Verwijderen oude voegen

-Aanbrengen nieuwe voegen

-Leveren materiaal

175,00€      m2

129520 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

21091034 Locale reparatie.

-Verwijder dekdeel

-Verwijderen rot deel

-Aanbrengen inlay van hout of epoxy

-Aanbrengen dekdeel

 €     365,00  m Vervangen balk.

-Verwijderen dek en leuning

-Verwijderen oude balk

-Aanbrengen nieuwe balk

-Aanbrengen dekdelen

-Aanbrengen leuning

-Leveren materiaal

 € 1.575,00 m Vervangen balk.

-Verwijderen dek en leuning

-Verwijderen oude balk

-Aanbrengen nieuwe balk

-Aanbrengen dekdelen

-Aanbrengen leuning

-Leveren materiaal

1.575,00€  m Vervangen balk.

-Verwijderen dek en leuning

-Verwijderen oude balk

-Aanbrengen nieuwe balk

-Aanbrengen dekdelen

-Aanbrengen leuning

-Leveren materiaal

1.575,00€    m Vervangen balk.

-Verwijderen dek en leuning

-Verwijderen oude balk

-Aanbrengen nieuwe balk

-Aanbrengen dekdelen

-Aanbrengen leuning

-Leveren materiaal

1.575,00€  m

6291053 Geen maatregel nodig.  - - Controleren of keerwand nog aan 

functie voldoet en beoordelen 

restlevensduur.

 €       50,00 m Herstellen oppervlak.

-Verwijderen slechte delen

-Aanbrengen reparatie delen of 

mortel

-Afwerken reparatie delen

-Afvoeren vrijkomende delen

 €       75,00 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

8361353 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

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

50,00€        m Vervangen (delen).

-Verwijderen delen van de 

constructie

-Verwijderen oude voegovergang

-Aanbrengen nieuwe voegovergang

-Aanbrengen delen van de 

constructie

-Leveren materiaal

200,00€        m Vervangen (delen).

-Verwijderen delen van de 

constructie

-Verwijderen oude voegovergang

-Aanbrengen nieuwe voegovergang

-Aanbrengen delen van de 

constructie

-Leveren materiaal

200,00€      m

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

 €       65,00 m Herstellen oppervlakteschade.

-Verwijderen bestaande 

beschermlaag

-Repareren beschadigde delen

-Schuren ruwe delen

-Schilderen delen in 3 lagen

75,00€        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



8361953 Geen maatregel nodig.  -  - Schilderen.

-Corrosievrij maken

-Kleine herstel werkzaamheden

-Vetvrij maken

-Schilderen in 3 lagen

 €       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

8781953 Geen maatregel nodig.  -  - Schilderen.

-Corrosievrij maken

-Kleine herstel werkzaamheden

-Vetvrij maken

-Schilderen in 3 lagen

 €       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

6291953 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) 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

3291953 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) 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

4431953 Geen maatregel nodig.  - - Herstellen oppervlakteschade.

-Aanbrengen en verwijderen 

hulpconstructie

-Corrosievrij maken

-Kleine herstel werkzaamheden

-Vetvrij maken

-Schilderen in 3 lagen

 €       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

4441953 Geen maatregel nodig.  -  - Schilderen.

-Corrosievrij maken

-Kleine herstel werkzaamheden

-Vetvrij maken

-Schilderen in 3 lagen

 €       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

3751053 Bijwerken schilderwerk hameistijl.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Afwerken met coating

100,00€      m Bijwerken schilderwerk hameistijl.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Afwerken met coating

115,00€      m Bijwerken schilderwerk 

contagewicht.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen epoxymortel

-Afwerken met coating

135,00€      m Bijwerken schilderwerk 

contagewicht.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen epoxymortel

-Afwerken met coating

150,00€        m Bijwerken schilderwerk 

contagewicht.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen epoxymortel

-Afwerken met coating

150,00€      m

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 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 mast

-Aanbrengen nieuwe mast

-Aanbrengen delen van de 

constructie

-Leveren materiaal

-Afvoeren vrijkomende materialen

475,00€        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

879553 Herstellen oppervlakteschade.

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

 €       50,00  m2 Herstellen oppervlakteschade .

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

 €       65,00  m2 Herstellen oppervlakteschade .

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

65,00€         m2 Herstellen oppervlakteschade .

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

105,00€         m2 Herstellen oppervlakteschade .

-Verwijderen losse delen 

-Schoonmaken oppervlak

-Aanbrengen reparatiemortel

-Afwerken met coating

105,00€       m2 

552653 Geen maatregel nodig. - - Schilderen staander.

-Kleine herstel werkzaamheden

-Vetvrij maken

-Schilderen in 3 lagen

65,00€        m Herstellen oppervlakteschade 

staander.

-Verwijderen bestaande 

beschermlaag

-Repareren beschadigde delen

-Schuren ruwe delen

-Schilderen delen in 3 lagen

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

20721953 Geen maatregel nodig.  -  - Schilderen.

-Corrosievrij maken

-Kleine herstel werkzaamheden

-Vetvrij maken

-Schilderen in 3 lagen

 €       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

20901053 Geen maatregel nodig.  - - Controleren of puntdeur nog aan 

functie voldoet en beoordelen 

restlevensduur.

 €       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

4431053 Geen maatregel nodig.  -  - Schilderen.

-Kleine herstel werkzaamheden

-Vetvrij maken

-Schilderen in 3 lagen

 €       65,00 m Herstellen oppervlakteschade.

-Verwijderen bestaande 

beschermlaag

-Repareren beschadigde delen

-Schuren ruwe delen

-Schilderen delen in 3 lagen

75,00€        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

2109553 Bijwerken schilderwerk balk.

-Verwijderen bestaande coating

-Vetvrij maken

-Aanbrengen coating

 €     120,00  m Bijwerken schilderwerk balk.

-Verwijderen bestaande coating

-Vetvrij maken

-Aanbrengen coating

 €     175,00 m Bijwerken schilderwerk balk.

-Verwijderen bestaande coating

-Vetvrij maken

-Aanbrengen coating

175,00€      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

3108244 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

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 



111054 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

629132 Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€    st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st

12561910 Herstellen bevestiging.  €       75,00 st Herstellen bevestiging.  €       75,00 st Herstellen bevestiging.  €       75,00 st Herstellen bevestiging. 75,00€          st Herstellen bevestiging. 75,00€        st

8631310 Herstellen bevestiging. 75,00€        m Herstellen bevestiging. 75,00€        m Herstellen bevestiging. 75,00€        m Herstellen bevestiging. 75,00€          m Herstellen bevestiging. 75,00€        m

8771910 Herstellen bevestiging. 75,00€        m Herstellen bevestiging. 75,00€        m Herstellen bevestiging. 75,00€        m Herstellen bevestiging. 75,00€          m Herstellen bevestiging. 75,00€        m

271011 Geen maatregel nodig.  - - 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

 €     150,00 m 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

 €     150,00 m

21091011 Geen maatregel nodig.  - - 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

 €     150,00 m 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

 €     150,00 m

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 m Vervangen balk.

-Verwijderen constructie delen zoals 

dek en leuning

-Verwijderen oude balk

-Aanbrengen nieuwe balk

-Aanbrengen dekdelen

-Aanbrengen leuning

-Leveren materiaal

1.575,00€  m Vervangen balk.

-Verwijderen constructie delen zoals 

dek en leuning

-Verwijderen oude balk

-Aanbrengen nieuwe balk

-Aanbrengen dekdelen

-Aanbrengen leuning

-Leveren materiaal

1.575,00€    m Vervangen balk.

-Verwijderen constructie delen zoals 

dek en leuning

-Verwijderen oude balk

-Aanbrengen nieuwe balk

-Aanbrengen dekdelen

-Aanbrengen leuning

-Leveren materiaal

1.575,00€  m

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 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

191051015 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

6241015 Geen maatregel nodig.  - - Vervangen gording.

-Verwijderen oude gording

-herstellen stalen UPN profiel

-Aanbrengen nieuwe gording

 €     175,00 m Vervangen gording.

-Verwijderen oude gording

-herstellen stalen UPN profiel

-Aanbrengen nieuwe gording

 €     175,00 m Vervangen gording.

-Verwijderen oude gording

-herstellen stalen UPN profiel

-Aanbrengen nieuwe gording

175,00€        m Vervangen gording.

-Verwijderen oude gording

-herstellen stalen UPN profiel

-Aanbrengen nieuwe gording

175,00€      m

19891918 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

21091918 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€      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

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

1.275,00€  m

8741918 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€      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

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

 €     150,00 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

 €     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



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

1.500,00€    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

1.500,00€  m

1115520 nader inspecteren fundering 1.500,00€   - nader inspecteren fundering 1.500,00€  st nader inspecteren fundering 1.500,00€  st nader inspecteren fundering 1.500,00€    st nader inspecteren fundering 1.500,00€  st

3561920 Verwijderen en/of herstellen 

onderdelen trap.

-Verwijderen gedeformeerde delen

-Aanbrengen niewe delen

-Leveren delen

350,00€      m Verwijderen en/of herstellen 

onderdelen trap.

-Verwijderen gedeformeerde delen

-Aanbrengen niewe delen

-Leveren delen

350,00€      m Verwijderen en/of herstellen 

onderdelen trap.

-Verwijderen gedeformeerde delen

-Aanbrengen niewe delen

-Leveren delen

350,00€      m Aanbrengen nieuwe trap.

-Verwijderen bestaande trap

-Aanbrengen nieuwe trap

-Schilderen nieuwe trap in 3 lagen

-Afvoeren vrijkomende delen

675,00€        m Aanbrengen nieuwe trap.

-Verwijderen bestaande trap

-Aanbrengen nieuwe trap

-Schilderen nieuwe trap in 3 lagen

-Afvoeren vrijkomende delen

675,00€      m

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

 €     250,00 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

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

345523 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

2582423 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.

 €       50,00 m Repareren metselwerk.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Verwijderen oude voegen

-Aanbrengen nieuwe voegen

-Leveren materiaal

175,00€        m2 Repareren metselwerk.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Verwijderen oude voegen

-Aanbrengen nieuwe voegen

-Leveren materiaal

175,00€      m2

5521928 Verwijderen en/of herstellen 

onderdelen staander.

-Verwijderen delen met gaten

-Aanbrengen niewe delen

-Leveren delen

 €     350,00  m Verwijderen en/of herstellen 

onderdelen staander.

-Verwijderen delen met gaten

-Aanbrengen niewe delen

-Leveren delen

 €     350,00 m Verwijderen en/of herstellen 

onderdelen staander.

-Verwijderen delen met gaten

-Aanbrengen niewe delen

-Leveren delen

350,00€      m Verwijderen en/of herstellen 

onderdelen staander.

-Verwijderen delen met gaten

-Aanbrengen niewe delen

-Leveren delen

 €       350,00 m Verwijderen en/of herstellen 

onderdelen staander.

-Verwijderen delen met gaten

-Aanbrengen niewe delen

-Leveren delen

 €     350,00 m

8361928 Herstellen gaten.

-Aan- en afvoer 

hulpconstructie/ponton

-Herstellen gaten

-Corrosievrij maken (staalborstel)

-Vetvrij maken

-Aanbrengen oppervlakte 

behandeling

50,00€        m Herstellen gaten.

-Aan- en afvoer 

hulpconstructie/ponton

-Herstellen gaten

-Corrosievrij maken (slijptol)

-Vetvrij maken

-Aanbrengen oppervlakte 

behandeling

75,00€        m Herstellen gaten.

-Aan- en afvoer 

hulpconstructie/ponton

-Herstellen gaten

-Corrosievrij maken (stralen)

-Vetvrij maken

-Aanbrengen oppervlakte 

behandeling

75,00€        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

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

100,00€      m

3701928 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) 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

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

275,00€      m2



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

 €     350,00  m Verwijderen en/of herstellen 

onderdelen staander.

-Verwijderen delen met gaten

-Aanbrengen niewe delen

-Leveren delen

 €     350,00 m Verwijderen en/of herstellen 

onderdelen staander.

-Verwijderen delen met gaten

-Aanbrengen niewe delen

-Leveren delen

350,00€      m Verwijderen en/of herstellen 

onderdelen staander.

-Verwijderen delen met gaten

-Aanbrengen niewe delen

-Leveren delen

 €       350,00 m Verwijderen en/of herstellen 

onderdelen staander.

-Verwijderen delen met gaten

-Aanbrengen niewe delen

-Leveren delen

 €     350,00 m

6511034 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

20901034 Geen maatregel nodig. - - Locale reparatie sluisdeur.

-Verwijder overige constructie delen

-Verwijderen rot deel

-Aanbrengen inlay van hout of epoxy

-Aanbrengen overige constructie 

delen

350,00€      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 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. - - Geen maatregel nodig. - - 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 Vervangen trap.

-Verwijderen oude trap

-Repareren UPN profiel

-Aanbrengen nieuwe trap

-Leveren materiaal

-Afvoeren vrijkomende materialen

200,00€      m

271043 Vastzetten losliggende delen.  €     100,00  m Vastzetten losliggende delen.  €     150,00 m Vastzetten losliggende delen. 200,00€      m Vastzetten losliggende delen. 250,00€        m Vastzetten losliggende delen. 250,00€      m

191041943 Losliggend delen vastzetten.

-Oude bevestigingsmaterialen 

verwijderen

-Beschadigde dlen constrcutie 

repareren

-Nieuwe bevestigingsmaterialen 

aanbrengen

150,00€      m2 Losliggend delen vastzetten.

-Oude bevestigingsmaterialen 

verwijderen

-Beschadigde dlen constrcutie 

repareren

-Nieuwe bevestigingsmaterialen 

aanbrengen

150,00€      m2 Losliggend delen vastzetten.

-Oude bevestigingsmaterialen 

verwijderen

-Beschadigde dlen constrcutie 

repareren

-Nieuwe bevestigingsmaterialen 

aanbrengen

200,00€      m2 Losliggend delen vastzetten.

-Oude bevestigingsmaterialen 

verwijderen

-Beschadigde dlen constrcutie 

repareren

-Nieuwe bevestigingsmaterialen 

aanbrengen

250,00€        m2 Losliggend delen vastzetten.

-Oude bevestigingsmaterialen 

verwijderen

-Beschadigde dlen constrcutie 

repareren

-Nieuwe bevestigingsmaterialen 

aanbrengen

250,00€      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

6171048 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

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€      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

1.275,00€    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

1.275,00€  m

8361955 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

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€      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

1.275,00€    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

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€      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

1.000,00€    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

1.000,00€  m



2109559 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

4611759 Herstellen.  €       50,00 m Herstellen .  €       50,00 m Herstellen .  €       50,00 m Herstellen . 50,00€          m Herstellen . 50,00€        m

1582459 Nader inspecteren Keerwand.  € 2.000,00  st Nader inspecteren Keerwand.  € 2.000,00 st Nader inspecteren Keerwand.  € 2.000,00 st Nader inspecteren Keerwand.  €   2.000,00 st Nader inspecteren Keerwand.  € 2.000,00 st

31082459 Nader inspecteren boog.  € 2.000,00  st Nader inspecteren boog.  € 2.000,00 st Nader inspecteren boog.  € 2.000,00 st Nader inspecteren boog.  €   2.000,00 st Nader inspecteren boog.  € 2.000,00 st

258559 Nader inspecteren Keerwand.  € 2.000,00  st Nader inspecteren Keerwand.  € 2.000,00 st Nader inspecteren Keerwand.  € 2.000,00 st Nader inspecteren Keerwand.  €   2.000,00 st Nader inspecteren Keerwand.  € 2.000,00 st

2109560 Scheur in beton repareren met 

polymerische mortel.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Herstellen constructie

-Aanbrengen polymerische mortel

-Materiaal

 €     500,00  m Scheur(en) repareren met PCC 

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

-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

191132560 Repareren scheur.

-Reinigen scheur

-Afgieten met bitumen

-Afstrooien met split

 €     100,00 m Repareren scheur.

-Reinigen scheur

-Afgieten met bitumen

-Afstrooien met split

 €     100,00 m Repareren scheur.

-Reinigen scheur

-Afgieten met bitumen

-Afstrooien met split

 €     100,00 m Repareren scheur.

-Reinigen scheur

-Afgieten met bitumen

-Afstrooien met split

100,00€        m Repareren scheur.

-Reinigen scheur

-Afgieten met bitumen

-Afstrooien met split

100,00€      m

3201060 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

343560 Geen maatregel nodig.  - - Controleren of steunpunt nog aan 

functie voldoet en beoordelen 

restlevensduur.

 €     100,00 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

 € 1.500,00 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

 €   1.850,00 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

3.200,00€  st

3431060 Geen maatregel nodig.  - - Controleren of steunpunt nog aan 

functie voldoet en beoordelen 

restlevensduur.

 €     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

 € 1.500,00 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

 €   1.850,00 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

3.200,00€  st

2582460 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

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 Geen maatregel nodig.

1291058 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

3331058 Geen maatregel nodig.

1171058 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

251161358 Geen maatregel nodig.

6291058 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

5461058 Geen maatregel nodig. Herstellen Leuning.

- oude regel los halen

- oude regel opnieuw vast zetten

Herstellen Leuning.

- oude regel los halen

- oude regel opnieuw vast zetten

Vervangen regel

- Regel demonteren.

- Regel

6171058 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

629558 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

7891918 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

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

 €     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

6431028 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 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

1962590 Geen maatregel nodig.  - - Asfaltverharding vervangen

-Wegfrezen oud asfalt

-Afvoeren oud asfalt

-Aanbrengen nieuw asfalt

 €     220,00 m2 Asfaltverharding vervangen

-Wegfrezen oud asfalt

-Afvoeren oud asfalt

-Aanbrengen nieuw asfalt

 €     220,00 m2 Asfaltverharding vervangen

-Wegfrezen oud asfalt

-Afvoeren oud asfalt

-Aanbrengen nieuw asfalt

 €       220,00 m2 Asfaltverharding vervangen

-Wegfrezen oud asfalt

-Afvoeren oud asfalt

-Aanbrengen nieuw asfalt

 €     220,00 m2

385553 Bijwerken schilderwerk 

schampstrook.

-Verwijderen bestaande coating

-Vetvrij maken

-Aanbrengen coating

 €     120,00  m Bijwerken schilderwerk  

schampstrook.

-Verwijderen bestaande coating

-Vetvrij maken

-Aanbrengen coating

 €     175,00 m Bijwerken schilderwerk  

schampstrook.

-Verwijderen bestaande coating

-Vetvrij maken

-Aanbrengen coating

175,00€      m Bijwerken schilderwerk  

schampstrook.

-Verwijderen bestaande coating

-Vetvrij maken

-Aanbrengen coating

200,00€        m Bijwerken schilderwerk  

schampstrook.

-Verwijderen bestaande coating

-Vetvrij maken

-Aanbrengen coating

200,00€      m



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

 €       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

815197 Doorspuiten met hoge drukspuit.  €     150,00  st Doorspuiten met hoge drukspuit.  €       75,00  st Doorspuiten met hoge drukspuit.  €       60,00  st Doorspuiten met hoge drukspuit.  €         55,00  st Doorspuiten met hoge drukspuit.  €       55,00  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

 €     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

5461028 Geen maatregel nodig. - - Geen maatregel nodig. - - Vervangen beschadigde delen van 

regel

-Verwijderen oude delen.

-Aanbrengen nieuwe delen.

75,00€        m Vervangen beschadigde delen van 

regel

-Verwijderen oude delen.

-Aanbrengen nieuwe delen.

75,00€          m Vervangen beschadigde delen van 

regel

-Verwijderen oude delen.

-Aanbrengen nieuwe delen.

60,00€        m

2109525 Geen maatregel nodig.  -  - Aanvullen grond onder oplegbalk

-Aanvoer van grond

-Aanbrengen van grond

 €       50,00  m Aanvullen grond onder oplegbalk

-Aanvoer van grond

-Aanbrengen van grond

 €       50,00  m Aanvullen grond onder oplegbalk

-Aanvoer van grond

-Aanbrengen van grond

 €         50,00  m Aanvullen grond onder oplegbalk

-Aanvoer van grond

-Aanbrengen van grond

 €       50,00  - 

1124553 Herstellen oppervlaktebescherming.

-Corrosievrij maken (staalborstel)

-Vetvrij maken

-Schilderen in 3 lagen

 €       65,00  m2 Herstellen oppervlaktebescherming.

-Corrosievrij maken (slijptol)

-Vetvrij maken

-Schilderen in 3 lagen

 €       75,00 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

175,00€      m2

1124515 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 bekisting

-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

2551128 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

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 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

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

21121918 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 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

1962549 Geen maatregel nodig.  - - Asfaltverharding vervangen

-Wegfrezen oud asfalt

-Afvoeren oud asfalt

-Aanbrengen nieuw asfalt

 €     220,00 m2 Asfaltverharding vervangen

-Wegfrezen oud asfalt

-Afvoeren oud asfalt

-Aanbrengen nieuw asfalt

 €     220,00 m2 Asfaltverharding vervangen

-Wegfrezen oud asfalt

-Afvoeren oud asfalt

-Aanbrengen nieuw asfalt

 €       220,00 m2 Asfaltverharding vervangen

-Wegfrezen oud asfalt

-Afvoeren oud asfalt

-Aanbrengen nieuw asfalt

 €     220,00 m2

6291643 Vastzetten losliggende delen.  €     100,00 m Vastzetten losliggende delen.  €     150,00 m Vastzetten losliggende delen.  €     200,00 m Vastzetten losliggende delen. 250,00€        m Vastzetten losliggende delen. 250,00€      m

5461039 Geen maatregel nodig. - - Geen maatregel nodig. - - Vervangen beschadigde delen van 

regel

-Verwijderen oude delen.

-Aanbrengen nieuwe delen.

75,00€        m Vervangen beschadigde delen van 

regel

-Verwijderen oude delen.

-Aanbrengen nieuwe delen.

75,00€          m Vervangen beschadigde delen van 

regel

-Verwijderen oude delen.

-Aanbrengen nieuwe delen.

60,00€        m

4611955 Geen maatregel nodig. - - Geen maatregel nodig. - - Vervangen wrijfgording.

-Aanbrengen en verwijderen 

hulpconstructies

-Verwijderen delen van de 

constructie

-Verwijderen oude wrijfgording

-Aanbrengen nieuwe wrijfgording

-Aanbrengen delen van de 

constructie

-Leveren materiaal

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

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

525,00€      m

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 

warmbereid asfalt.

-Verwijderen en afvoeren bestaande 

verharding

-Leveren en aanbrengen 

funderingsmateriaal

-Leveren en aanbrengen nieuw asfalt

325,00€      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 

warmbereid asfalt.

-Verwijderen en afvoeren bestaande 

verharding

-Leveren en aanbrengen 

funderingsmateriaal

-Leveren en aanbrengen nieuw asfalt

325,00€      m2

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

21121358 Geen maatregel nodig.  - - Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€    st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st

610520 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 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€  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€    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€  m

21121359 Geen maatregel nodig.  - - Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€    st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st

21121323 Geen maatregel nodig.  - - Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€    st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st



333559 Scheur in beton repareren met 

polymerische mortel.

-Voorrijkosten

-Reinigen oppervlak

-Herstellen constructie

-Aanbrengen polymerische mortel

-Materiaal

 €     500,00  m Scheur(en) repareren met PCC 

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

-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

5521943 Vervangen losse delen.

-Verwijderen losse delen

-Leveren en aanbrengen nieuwe 

delen

200,00€      m Vervangen losse delen.

-Verwijderen losse delen

-Leveren en aanbrengen nieuwe 

delen

200,00€      m Vervangen losse delen.

-Verwijderen losse delen

-Leveren en aanbrengen nieuwe 

delen

200,00€      m Vervangen losse delen.

-Verwijderen losse delen

-Leveren en aanbrengen nieuwe 

delen

200,00€        m Vervangen losse delen.

-Verwijderen losse delen

-Leveren en aanbrengen nieuwe 

delen

200,00€      m

836132 Herstellen aansluiting.

-Wegnemen defect

-Aanbrengen raparatie 

middel/nieuwe aansluiting

-Afwerken reparatieplek

75,00€        t Herstellen aansluiting.

-Wegnemen defect

-Aanbrengen raparatie 

middel/nieuwe aansluiting

-Afwerken reparatieplek

75,00€        st Herstellen aansluiting.

-Wegnemen defect

-Aanbrengen raparatie 

middel/nieuwe aansluiting

-Afwerken reparatieplek

75,00€        st Herstellen aansluiting.

-Wegnemen defect

-Aanbrengen raparatie 

middel/nieuwe aansluiting

-Afwerken reparatieplek

75,00€          st Herstellen aansluiting.

-Wegnemen defect

-Aanbrengen raparatie 

middel/nieuwe aansluiting

-Afwerken reparatieplek

75,00€        st

345584 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

4611910 Herstellen bevestiging.  €       75,00 st Herstellen bevestiging.  €       75,00 st Herstellen bevestiging.  €       75,00 st Herstellen bevestiging. 75,00€          st Herstellen bevestiging. 75,00€        st

4611010 Herstellen bevestiging.  €       75,00 st Herstellen bevestiging.  €       75,00 st Herstellen bevestiging.  €       75,00 st Herstellen bevestiging. 75,00€          st Herstellen bevestiging. 75,00€        st

4131955 Geen maatregel nodig. - - Geen maatregel nodig. - - Schilderen.

-Corrosievrij maken

-Kleine herstel werkzaamheden

-Vetvrij maken

-Schilderen in 3 lagen

125,00€      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

350,00€      st

371955 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€      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

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

1.000,00€  m

4131920 Geen maatregel nodig. - - 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

350,00€        st Aanbrengen nieuwe bolder.

-Verwijderen bestaande bolder

-Aanbrengen nieuwe bolder

-Schilderen nieuwe bolder in 3 lagen

-Afvoeren vrijkomende delen

350,00€      st

1911581 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

4131948 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

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

350,00€      st

21121343 Geen maatregel nodig.  - - Mogelijke nadere inspectie  € 1.500,00 st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€    st Mogelijke nadere inspectie 1.500,00€  st

3551128 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

1911586 Beton repareren met polymerische 

mortel.

-Voorrijkosten

-Verwijderen losse delen

-Reinigen oppervlak

-Aanbrengen polymerische mortel

-Leveren materiaal

 €     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

19492760 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 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 Slijtlaag repareren met bitumen.

-Voorrijkosten

-Verwijderen oud materiaal

-Reinigen oppervlak

-Aanbrengen bitumen

-Leveren materiaal

70,00€        m2

333581 Geen maatregel nodig. - - Ophalen verzakking.

-langsligger opvijzelen

-Aanbrengen ondersabeling 

-Herstellen/aanhelen verharding

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

6101089 Verwijderen wortels.  €       50,00 m Verwijderen wortels.  €       50,00 m Verwijderen wortels.  €       75,00 m Verwijderen wortels. 100,00€        m Verwijderen wortels. 100,00€      m

6291689 Verwijderen wortels.  €       50,00 m Verwijderen wortels.  €       50,00 m Verwijderen wortels.  €       75,00 m Verwijderen wortels. 100,00€        m Verwijderen wortels. 100,00€      m

158559 Nader inspecteren wand.  € 2.000,00  st Nader inspecteren wand.  € 2.000,00 st Vervangen wand.

- Verwijderen oude wand

- Stellen bekisting

- Storten beton

Ontkisten en opruimen

 € 1.150,00 m Vervangen wand.

- Verwijderen oude wand

- Stellen bekisting

- Storten beton

Ontkisten en opruimen

 €   1.500,00 m Vervangen wand.

- Verwijderen oude wand

- Stellen bekisting

- Storten beton

Ontkisten en opruimen

 € 1.500,00 m

243586 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

19481921 Geen maatregel nodig. - - Geen maatregel nodig. - - 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 Vervangen beschadigde delen.

-Verwijderen beschadigde delen

-Leveren en aanbrengen nieuwe 

delen

-Aanbrengen van slijtlaag op delen

500,00€      m2

5461048 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

271039 Geen maatregel nodig. - - Geen maatregel nodig. - - Vervangen beschadigde delen van 

balk

-Verwijderen oude delen.

-Aanbrengen nieuwe delen.

350,00€      m Vervangen beschadigde delen van 

balk

-Verwijderen oude delen.

-Aanbrengen nieuwe delen.

350,00€        m Vervangen beschadigde delen van 

balk

-Verwijderen oude delen.

-Aanbrengen nieuwe delen.

350,00€      m

6171089 Verwijderen wortels.  €       50,00 m Verwijderen wortels.  €       50,00 m Verwijderen wortels.  €       75,00 m Verwijderen wortels. 100,00€        m Verwijderen wortels. 100,00€      m



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

 €     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

2109586 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

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
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Bijlage 10 Benodigde middelen exploitatie, voorzieningen en MIP 
 
BENODIGD EXPLOITATIEBUDGET 

 
DO: 

 
 

 
 

 
 

KW ID 

Nieuw

Element Bouwdeel Maatregel Totaal kosten Advies planjaar 

maatregel

Soort 

onderhoud

004 Rijdek Betonverharding Herstellen oppervlak beton. 214,11€       2020 DO

022 Geleidewerk Paal Locale polymerische reparatie. 10.980,00€  2020 DO

022 Geleidewerk Paal Locale polymerische reparatie. 10.980,00€  2020 DO

023 Hoofddraagconstructie Balk Vervangen balk. 5.709,60€    2020 DO

026 Steunpunt Oplegblok Mogelijke nadere inspectie 2.379,00€    2020 DO

029 Hoofddraagconstructie Hoofddraagcon_algemeen Vervangen (delen) constructie. 6.439,16€    2020 DO

029 Hoofddraagconstructie Hoofddraagcon_algemeen Vervangen (delen) constructie. 4.884,88€    2020 DO

064 Rijdek Betonverharding Herstellen wapeningscorrosie. 2.049,60€    2020 DO

120 Rijdek Dekdelen Aanbrengen ontbrekende delen. 237,90€       2020 DO

120 Rijdek Dekdelen Aanbrengen ontbrekende delen. 237,90€       2020 DO

151 Landhoofd Keerwand Aanbrengen ontbrekende delen. 469,70€       2020 DO

193 Landhoofd Wand Nader inspecteren Keerwand. 2.440,00€    2020 DO

202 Hoofddraagconstructie Langsligger Vervangen balk. 24.265,80€  2020 DO

KW ID 

Nieuw

Element Bouwdeel Maatregel Totaal kosten Advies planjaar 

maatregel

Soort 

onderhoud

009 Hoofddraagconstructie Talud_algemeen Herbestraten. 695,86€       2021 DO

015 Additioneel Mantelbuis_algemeen Herstellen bevestiging. 558,15€       2021 DO

022 Geleidewerk Wrijfgording Herstellen bevestiging. 183,00€       2021 DO

022 Geleidewerk Wrijfgording Herstellen bevestiging. 183,00€       2021 DO

025 Kerende_constructie Keerwand Herstellen oppervlak beton. 60,27€        2021 DO

028 Rijdek Betonverharding Herstellen wapeningscorrosie. 1.878,80€    2021 DO

028 Rijdek Betonverharding Herstellen afbrokkelen. 981,34€       2021 DO

076 Kerende_constructie Keerwand Verwijderen wortels. 549,00€       2021 DO

080 Rijdek Plaat Corrosie verwijderen en herstellen oppervlaktebescherming. 269,90€       2021 DO

164 Hoofddraagconstructie Langsligger Herstellen gaten. 1.130,03€    2021 DO

164 Hoofddraagconstructie Langsligger Corrosie verwijderen en herstellen profiel. 7.295,60€    2021 DO

176 Rijdek Dekdelen Herstellen breuk. 476,93€       2021 DO

116 Leuning Regel Vastzetten losliggende delen. 332,15€       2021 DO

195 Leuning Staander Aanbrengen ontbrekende delen. 152,50€       2021 DO

196 Rijdek Dekdelen Bijwerken slijtlaag. 2.462,25€    2021 DO

205 Objectverlichting Bekabeling Corrosie verwijderen en herstellen. 146,40€       2021 DO

206 Rijdek Voegovergang Corrosie verwijderen en herstellen. 6,44€          2021 DO

206 Rijdek Voegovergang Corrosie verwijderen en herstellen. 197,54€       2021 DO

206 Rijdek Voegovergang Corrosie verwijderen en herstellen. 241,56€       2021 DO

KW ID 

Nieuw

Element Bouwdeel Maatregel Totaal kosten Advies planjaar 

maatregel

Soort 

onderhoud

023 Hoofddraagconstructie Plafond Repareren met epoxy mortel. 5.233,80€    2022 DO

026 Kerende_constructie Keerwand Controleren of keerwand nog aan functie voldoet en 111,02€       2022 DO

063 Leuning Staander Herstellen onderdelen leuning. 1.098,00€    2022 DO

063 Leuning Staander Herstellen onderdelen leuning. 1.098,00€    2022 DO

138 Rijdek Plaat Losliggend delen vastzetten. 2.174,04€    2022 DO

140 Rijdek Dekdelen Bijwerken slijtlaag. 2.634,73€    2022 DO

193 Landhoofd Paal Corrosie verwijderen en herstellen. 746,64€       2022 DO

107 Hoofddraagconstructie Keerwand Controleren of keerwand nog aan functie voldoet en 206,18€       2022 DO

113 Steunpunt Paal Corrosie verwijderen en herstellen profiel. 92,72€        2022 DO

113 Steunpunt Paal Corrosie verwijderen en herstellen profiel. 92,72€        2022 DO

195 Leuning Regel Aanbrengen nieuwe delen van regel 380,64€       2022 DO

197 Rijdek Dekdelen Bijwerken slijtlaag. 1.434,72€    2022 DO

198 Rijdek Dekdelen Bijwerken slijtlaag. 1.434,72€    2022 DO

205 Rijdek Betonverharding Ophalen verzakking. 5.709,60€    2022 DO
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KW ID 

Nieuw

Element Bouwdeel Maatregel Totaal kosten Advies planjaar 

maatregel

Soort 

onderhoud

002 Rijdek Betonverharding Beton afbrokkelen repareren met polymerische mortel. 73,45€        2023 DO

002 Rijdek Betonverharding Beton breuk repareren met epoxy mortel. 494,10€       2023 DO

003 Hoofddraagconstructie Hoofddraagcon_algemeen Scheur in beton repareren met epoxy mortel. 24.146,85€  2023 DO

005 Hoofddraagconstructie Langsligger Beton repareren met polymerische mortel. 11.174,16€  2023 DO

009 Hoofddraagconstructie Langsligger Scheur in beton repareren met polymerische mortel. 4.361,50€    2023 DO

009 Hoofddraagconstructie Langsligger Scheur in beton repareren met polymerische mortel. 4.361,50€    2023 DO

010 Hoofddraagconstructie Langsligger Beton afbrokkelen repareren met polymerische mortel. 183,00€       2023 DO

010 Rijdek Elementenverharding Herbestraten. 1.154,36€    2023 DO

010 Leuning Staander Vervangen losse delen. 65,88€        2023 DO

010 Leuning Staander Herstellen bevestiging. 122,00€       2023 DO

012 Rijdek Elementenverharding Herbestraten. 326,11€       2023 DO

012 Additioneel Mantelbuis_algemeen Herstellen aansluiting. 91,50€        2023 DO

013 Leuning Leuning_algemeen Herstellen bevestiging. 9,76€          2023 DO

018 Rijdek Elementenverharding Herbestraten. 491,17€       2023 DO

024 Hoofddraagconstructie Plafond Beton afbrokkelen repareren met polymerische mortel. 7.097,75€    2023 DO

025 Rijdek Slijtlaag Slijtlaag repareren met bitumenemulsie. 1.807,41€    2023 DO

025 Hoofddraagconstructie Plafond Beton afbrokkelen repareren met polymerische mortel. 8.010,09€    2023 DO

026 Hoofddraagconstructie Talud_algemeen Herbestraten. 678,02€       2023 DO

028 Rijdek Betonverharding Beton afbrokkelen repareren met polymerische mortel. 45,80€        2023 DO

029 Kerende_constructie Keerwand Beton afbrokkelen repareren met polymerische mortel. 116,57€       2023 DO

029 Kerende_constructie Keerwand Beton afbrokkelen repareren met polymerische mortel. 116,57€       2023 DO

031 Kerende_constructie Keerwand Beton repareren met polymerische mortel. 266,45€       2023 DO

036 Rijdek Betonverharding Beton afbrokkelen repareren met polymerische mortel. 333,06€       2023 DO

053 Rijdek Betonverharding Repareren gaten in rijdek met epoxy mortel. 1.694,76€    2023 DO

059 Rijdek Betonverharding Repareren gaten in rijdek met epoxy mortel. 1.694,76€    2023 DO

066 Steunpunt Paal Beton afbrokkelen repareren met polymerische mortel. 427,00€       2023 DO

063 Kerende_constructie Beschoeiing Verwijderen wortels. 146,40€       2023 DO

064 Landhoofd Wand Beton afbrokkelen repareren met polymerische mortel. 192,15€       2023 DO

064 Hoofddraagconstructie Plafond Beton afbrokkelen repareren met polymerische mortel. 791,73€       2023 DO

064 Kerende_constructie Keerwand Beton repareren met polymerische mortel. 36,32€        2023 DO

064 Landhoofd Wand Beton afbrokkelen repareren met polymerische mortel. 192,15€       2023 DO

064 Rijdek Betonverharding Beton repareren met polymerische mortel. 109,80€       2023 DO

064 Rijdek Asfaltverharding Repareren scheur. 292,80€       2023 DO

080 Rijdek Dekdelen Vastzetten losliggende delen. 153,72€       2023 DO

083 Rijdek Dekdelen Vastzetten losliggende delen. 99,74€        2023 DO

090 Rijdek Plaat Herstellen gaten. 179,34€       2023 DO

094 Kerende_constructie Keerwand Beton afbrokkelen repareren met polymerische mortel. 224,18€       2023 DO

094 Kerende_constructie Keerwand Beton afbrokkelen repareren met polymerische mortel. 160,13€       2023 DO

094 Kerende_constructie Keerwand Beton afbrokkelen repareren met polymerische mortel. 112,09€       2023 DO

094 Kerende_constructie Keerwand Beton afbrokkelen repareren met polymerische mortel. 134,51€       2023 DO

105 Steunpunt Paal Beton repareren met polymerische mortel. 38,43€        2023 DO

119 Rijdek Slijtlaag Slijtlaag repareren met epoxy mortel. 559,54€       2023 DO

120 Rijdek Slijtlaag Slijtlaag repareren met epoxy mortel. 6.049,37€    2023 DO

120 Rijdek Slijtlaag Slijtlaag repareren met epoxy mortel. 8.852,73€    2023 DO

135 Rijdek Slijtlaag Slijtlaag repareren met bitumenemulsie. 507,28€       2023 DO

163 Kerende_constructie Damwand Verwijderen wortels. 114,68€       2023 DO

165 Rijdek Slijtlaag Slijtlaag repareren met epoxy mortel. 1.481,01€    2023 DO

030 Rijdek Asfaltverharding Asfaltverharding vervangen 1.771,44€    2023 DO

113 Steunpunt Oplegbalk Beton repareren met polymerische mortel. 139,63€       2023 DO

128 Kerende_constructie Keerwand Beton afbrokkelen repareren met polymerische mortel. 166,53€       2023 DO

128 Kerende_constructie Keerwand Beton afbrokkelen repareren met polymerische mortel. 166,53€       2023 DO

130 Steunpunt Oplegbalk Beton afbrokkelen repareren met polymerische mortel. 427,00€       2023 DO

205 Rijdek Betonverharding Beton afbrokkelen repareren met polymerische mortel. 139,17€       2023 DO

205 Additioneel Hemelwaterafvoer Corrosie verwijderen en herstellen. 65,88€        2023 DO

206 Additioneel Hemelwaterafvoer Corrosie verwijderen en herstellen. 336,72€       2023 DO

206 Additioneel Hemelwaterafvoer Corrosie verwijderen en herstellen. 549,00€       2023 DO

207 Additioneel Hemelwaterafvoer Corrosie verwijderen en herstellen. 585,60€       2023 DO
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Voor vast onderhoud is in overleg met de opdrachtgever besloten hiervoor € 15.000,- per 

jaar voor aan te houden. 
 
Extra kosten exploitatie: 
Reinigen kunstwerken        €  16.893,- / jaar 
Ingenieursbureau’s       €  15.000,- / jaar 

Toest constructieve veiligheid      €  20.000,- / jaar 
Beheer, bediening en vast onderhoud Rhijnvreugdbrug  €  90.000,- / jaar 
Beheer en bediening Doesbrug      €  11.445,- / jaar 
Beheer en onderhoud Leiderdorpsebrug    €  18.000,- / jaar 
Bediening Leiderdorpsebrug (2020)     € 229.000,- / jaar 
Bediening Leiderdorpsebrug (vanaf 2021)    €  85.000,- / jaar 

 
Samengevat: 
 

 

 
 

 
  

KW ID 

Nieuw

Element Bouwdeel Maatregel Totaal kosten Advies planjaar 

maatregel

Soort 

onderhoud

003 Rijdek Betonverharding Repareren met epoxy mortel. 755,33€       2024 DO

004 Kerende_constructie Keerwand Beton afbrokkelen repareren met polymerische mortel. 333,06€       2024 DO

004 Rijdek Asfaltverharding Asfaltverharding aanvullen met koudasfalt. 6.423,30€    2024 DO

011 Rijdek Elementenverharding Herbestraten. 184,19€       2024 DO

013 Rijdek Elementenverharding Herbestraten. 139,54€       2024 DO

017 Rijdek Elementenverharding Herbestraten. 845,46€       2024 DO

017 Rijdek Elementenverharding Herbestraten. 1.227,93€    2024 DO

020 Hoofddraagconstructie Langsligger Herstellen oppervlak beton. 437,83€       2024 DO

024 Hoofddraagconstructie Plafond Repareren met epoxy mortel. 2.729,90€    2024 DO

029 Rijdek Betonverharding Repareren met epoxy mortel. 232,55€       2024 DO

029 Rijdek Betonverharding Repareren met epoxy mortel. 232,55€       2024 DO

032 Rijdek Slijtlaag Slijtlaag repareren met bitumen. 592,40€       2024 DO

034 Leuning Staander Aanbrengen ontbrekende onderdelen. 183,00€       2024 DO

047 Landhoofd Talud_algemeen Herbestraten. 479,61€       2024 DO

047 Rijdek Slijtlaag Slijtlaag repareren met epoxy mortel. 790,89€       2024 DO

047 Rijdek Slijtlaag Slijtlaag repareren met epoxy mortel. 2.109,04€    2024 DO

055 Hoofddraagconstructie Langsligger Herstellen oppervlak beton. 60,39€        2024 DO

061 Landhoofd Talud_algemeen Herbestraten. 746,05€       2024 DO

069 Rijdek Slijtlaag Slijtlaag repareren met epoxy mortel. 454,33€       2024 DO

079 Rijdek Plaat Corrosie verwijderen en herstellen oppervlaktebescherming. 40,26€        2024 DO

080 Rijdek Slijtlaag Slijtlaag repareren met epoxy mortel. 286,94€       2024 DO

081 Rijdek Plaat Corrosie verwijderen en herstellen oppervlaktebescherming. 47,60€        2024 DO

083 Rijdek Slijtlaag Slijtlaag repareren met epoxy mortel. 325,80€       2024 DO

084 Rijdek Plaat Corrosie verwijderen en herstellen oppervlaktebescherming. 49,07€        2024 DO

096 Rijdek Slijtlaag Slijtlaag repareren met epoxy mortel. 460,82€       2024 DO

132 Rijdek Slijtlaag Slijtlaag repareren met epoxy mortel. 1.003,62€    2024 DO

132 Leuning Regel Aanbrengen nieuwe delen van regel 329,40€       2024 DO

136 Rijdek Slijtlaag Slijtlaag repareren met epoxy mortel. 610,10€       2024 DO

141 Rijdek Dekdelen Bijwerken slijtlaag. 528,41€       2024 DO

142 Rijdek Dekdelen Bijwerken slijtlaag. 1.163,19€    2024 DO

143 Rijdek Dekdelen Bijwerken slijtlaag. 2.120,51€    2024 DO

161 Rijdek Dekdelen Bijwerken slijtlaag. 737,86€       2024 DO

163 Kerende_constructie Damwand Verwijderen wortels. 43,01€        2024 DO

170 Hoofddraagconstructie Wand Nader inspecteren Keerwand. 2.440,00€    2024 DO

170 Hoofddraagconstructie Wand Nader inspecteren Keerwand. 2.440,00€    2024 DO

173 Kerende_constructie Damwand Verwijderen wortels. 274,50€       2024 DO

115 Rijdek Slijtlaag Slijtlaag repareren met bitumenemulsie. 578,67€       2024 DO

116 Rijdek Slijtlaag Slijtlaag repareren met epoxy mortel. 615,89€       2024 DO

128 Rijdek Slijtlaag Slijtlaag repareren met epoxy mortel. 661,00€       2024 DO

195 Rijdek Dekdelen Bijwerken slijtlaag. 499,59€       2024 DO

199 Rijdek Dekdelen Bijwerken slijtlaag. 480,38€       2024 DO

KUNSTWERKEN 2020 2021 2022

Beschikbaar 707.189€          697.331€          713.977€              

Benodigd 656.223€          630.373€          660.295€              

Verschil 50.965€            66.958€            53.682€                

Exploitatie

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

712.539€          711.100€          709.662€             708.224€          706.785€          705.347€          703.908€          

698.410€          724.651€          732.863€             766.229€          774.814€          783.151€          791.732€          

14.129€            -13.551€           -23.201€              -58.006€           -68.029€           -77.804€           -87.823€           
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BENODIGD GROOT ONDERHOUD 
 

 
 

 
 

KW ID 

Nieuw

Element Bouwdeel Maatregel Totaal kosten Advies planjaar 

maatregel

Soort 

onderhoud

045 Hoofddraagconstructie Dilatatievoeg Repareren voeg. 644,16€       2020 GO

047 Hoofddraagconstructie Dilatatievoeg Repareren voeg. 644,16€       2020 GO

048 Hoofddraagconstructie Dilatatievoeg Repareren voeg. 644,16€       2020 GO

051 Hoofddraagconstructie Dilatatievoeg Repareren voeg. 644,16€       2020 GO

052 Hoofddraagconstructie Dilatatievoeg Repareren voeg. 644,16€       2020 GO

054 Hoofddraagconstructie Dilatatievoeg Repareren voeg. 644,16€       2020 GO

064 Leuning Regel Aanbrengen nieuwe beschermlaag regel. 2.122,80€    2020 GO

134 Hoofddraagconstructie Langsligger Bijwerken schilderwerk langsligger. 10.321,20€  2020 GO

135 Kerende_constructie Paal Vervangen paal. 103,70€       2020 GO

135 Kerende_constructie Paal Vervangen paal. 103,70€       2020 GO

136 Hoofddraagconstructie Langsligger Bijwerken schilderwerk langsligger. 10.321,20€  2020 GO

150 Landhoofd Keerwand Vervangen damwand. 1.891,00€    2020 GO

150 Landhoofd Keerwand Vervangen damwand. 1.891,00€    2020 GO

151 Landhoofd Keerwand Vervangen damwand. 1.891,00€    2020 GO

151 Landhoofd Keerwand Vervangen damwand. 1.891,00€    2020 GO

164 Leuning Staander Vervangen losse delen. 849,12€       2020 GO

KW ID 

Nieuw

Element Bouwdeel Maatregel Totaal kosten Advies planjaar 

maatregel

Soort 

onderhoud

009 Leuning Regel Herstellen oppervlakteschade regel. 4.904,40€    2021 GO

010 Leuning Staander Schilderen. 305,00€       2021 GO

026 Kerende_constructie Dilatatievoeg Repareren voeg. 913,54€       2021 GO

063 Kerende_constructie Keerwand Vervangen afgebrokkelde stenen. 49,65€        2021 GO

064 Leuning Staander Vervangen beschadigde delen. 982,10€       2021 GO

064 Leuning Regel Vervangen beschadigde delen. 206,97€       2021 GO

064 Leuning Staander Vervangen beschadigde staander 488,00€       2021 GO

064 Leuning Staander Herstellen oppervlakteschade staander. 589,26€       2021 GO

064 Leuning Regel Herstellen oppervlakteschade regel. 1.273,68€    2021 GO

064 Leuning Staander Herstellen oppervlakteschade staander. 589,26€       2021 GO

077 Kerende_constructie Keerwand vervangen keermuur. 1.073,60€    2021 GO

087 Steunpunt Paal Vervangen(deel) paal. 2.806,00€    2021 GO

094 Landhoofd Wand Vervangen wand. 4.714,08€    2021 GO

099 Leuning Staander Vervangen losse delen. 327,94€       2021 GO

108 Hoofddraagconstructie Paal Vervangen(deel) paal. 7.295,60€    2021 GO

108 Hoofddraagconstructie Paal Vervangen(deel) paal. 7.295,60€    2021 GO

119 Landhoofd Gording Vervangen gording. 585,60€       2021 GO

125 Leuning Regel Vervangen beschadigde delen. 657,15€       2021 GO

134 Steunpunt Oplegbalk Vervangen balk. 1.614,06€    2021 GO

134 Hoofddraagconstructie Langsligger Locale reparatie. 5.676,66€    2021 GO

136 Steunpunt Paal Locale reparatie met kunstharsmortel. 1.342,00€    2021 GO

150 Landhoofd Gording Vervangen gording. 488,00€       2021 GO

150 Landhoofd Gording Vervangen gording. 488,00€       2021 GO

151 Landhoofd Gording Vervangen gording. 488,00€       2021 GO

151 Landhoofd Gording Vervangen gording. 488,00€       2021 GO

158 Rijdek Dekdelen Vervangen beschadigde delen. 1.670,06€    2021 GO

165 Hoofddraagconstructie Keerwand Vervangen delen van damwand. 1.744,60€    2021 GO

165 Hoofddraagconstructie Keerwand Vervangen delen van damwand. 1.744,60€    2021 GO

165 Rijdek Dekdelen Vervangen dekdelen. 1.269,43€    2021 GO

030 Leuning Staander Vervangen beschadigde staander 488,00€       2021 GO

030 Leuning Staander Herstellen oppervlakteschade staander. 589,26€       2021 GO

030 Leuning Regel Herstellen oppervlakteschade regel. 1.273,68€    2021 GO

030 Leuning Staander Herstellen oppervlakteschade staander. 589,26€       2021 GO

109 Hoofddraagconstructie Dwarsdrager Vervangen balk. 3.568,50€    2021 GO

109 Hoofddraagconstructie Dwarsdrager Vervangen balk. 3.568,50€    2021 GO

113 Hoofddraagconstructie Langsligger Herstellen oppervlakteschade. 3.050,00€    2021 GO

116 Leuning Staander Vervangen beschadigde staander 1.921,50€    2021 GO

116 Leuning Regel Vervangen beschadigde delen. 959,53€       2021 GO

116 Leuning Regel Vervangen beschadigde delen. 1.919,06€    2021 GO

116 Leuning Staander Vervangen beschadigde staander 1.921,50€    2021 GO

116 Leuning Regel Vervangen beschadigde delen. 959,53€       2021 GO

116 Leuning Regel Vervangen beschadigde delen. 1.919,06€    2021 GO
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KW ID 

Nieuw

Element Bouwdeel Maatregel Totaal kosten Advies planjaar 

maatregel

Soort 

onderhoud

169 Leuning Regel Vervangen losse delen. 554,86€       2022 GO

006 Rijdek Voegovergang Repareren voeg. 117,12€       2022 GO

006 Leuning Staander Schilderen. 915,00€       2022 GO

006 Leuning Staander Schilderen. 915,00€       2022 GO

006 Leuning Staander Schilderen. 7.777,50€    2022 GO

006 Leuning Regel Schilderen regel. 1.024,80€    2022 GO

008 Hoofddraagconstructie Dilatatievoeg Repareren voeg. 257,66€       2022 GO

009 Rijdek Voegovergang Voegovergang repareren met bitumenemulsie. 1.252,31€    2022 GO

009 Leuning Regel Schilderen regel. 4.250,48€    2022 GO

020 Leuning Staander Schilderen staander. 1.037,00€    2022 GO

020 Leuning Regel Schilderen regel. 1.126,06€    2022 GO

020 Leuning Regel Schilderen regel. 2.156,96€    2022 GO

022 Steunpunt Balk Bijwerken schilderwerk balk. 477,17€       2022 GO

025 Leuning Staander Schilderen staander. 207,40€       2022 GO

025 Leuning Regel Schilderen regel. 317,20€       2022 GO

026 Rijdek Voegovergang Voegovergang repareren met bitumenemulsie. 1.199,02€    2022 GO

034 Leuning Staander Schilderen staander. 518,50€       2022 GO

046 Hoofddraagconstructie Dilatatievoeg Repareren voeg. 257,66€       2022 GO

049 Hoofddraagconstructie Dilatatievoeg Repareren voeg. 257,66€       2022 GO

050 Hoofddraagconstructie Dilatatievoeg Repareren voeg. 257,66€       2022 GO

053 Hoofddraagconstructie Dilatatievoeg Repareren voeg. 257,66€       2022 GO

055 Hoofddraagconstructie Dilatatievoeg Repareren voeg. 257,66€       2022 GO

057 Hoofddraagconstructie Dilatatievoeg Repareren voeg. 257,66€       2022 GO

058 Hoofddraagconstructie Dilatatievoeg Repareren voeg. 257,66€       2022 GO

059 Hoofddraagconstructie Dilatatievoeg Repareren voeg. 257,66€       2022 GO

060 Hoofddraagconstructie Dilatatievoeg Repareren voeg. 257,66€       2022 GO

061 Hoofddraagconstructie Langsligger Herstellen deformatie. 47,35€        2022 GO

061 Hoofddraagconstructie Dilatatievoeg Repareren voeg. 257,66€       2022 GO

063 Leuning Regel Schilderen regel. 958,92€       2022 GO

063 Leuning Leuning_algemeen Schilderen. 2.092,30€    2022 GO

063 Leuning Regel Schilderen regel. 841,80€       2022 GO

063 Leuning Leuning_algemeen Schilderen. 1.793,40€    2022 GO

069 Leuning Regel Vervangen beschadigde delen. 222,04€       2022 GO

077 Kerende_constructie Keerwand Herstellen gedeformeerde delen. 228,14€       2022 GO

079 Leuning Regel Vervangen gording. 640,50€       2022 GO

081 Leuning Staander Vervangen losse delen. 435,54€       2022 GO

082 Steunpunt Paal Locale reparatie met kunstharsmortel. 1.342,00€    2022 GO

087 Steunpunt Oplegbalk Vervangen balk. 2.382,66€    2022 GO

095 Steunpunt Paal Locale reparatie met kunstharsmortel. 1.342,00€    2022 GO

095 Steunpunt Oplegbalk Vervangen balk. 3.381,84€    2022 GO

095 Steunpunt Paal Locale reparatie met kunstharsmortel. 1.342,00€    2022 GO

105 Steunpunt Paal Locale reparatie met kunstharsmortel. 1.342,00€    2022 GO

105 Leuning Regel Vervangen beschadigde delen. 406,02€       2022 GO

119 Rijdek Dekdelen Vervangen dekdelen. 599,51€       2022 GO

119 Leuning Regel Vervangen beschadigde delen. 498,00€       2022 GO

119 Leuning Staander Vervangen beschadigde delen. 1.046,76€    2022 GO

119 Leuning Regel Vervangen beschadigde delen. 466,28€       2022 GO

120 Leuning Regel Vervangen beschadigde delen. 3.993,55€    2022 GO

120 Leuning Regel Vervangen beschadigde delen. 4.120,43€    2022 GO

120 Leuning Regel Vervangen beschadigde delen. 1.776,32€    2022 GO

126 Steunpunt Paal Locale reparatie met kunstharsmortel. 1.342,00€    2022 GO

134 Leuning Staander Schilderen staander. 642,33€       2022 GO

136 Leuning Staander Schilderen staander. 642,33€       2022 GO

138 Steunpunt Paal Locale reparatie met kunstharsmortel. 1.342,00€    2022 GO

162 Leuning Regel Vervangen losse delen. 805,20€       2022 GO

164 Leuning Regel Vervangen gording. 589,26€       2022 GO

030 Leuning Regel Schilderen regel. 721,75€       2022 GO

106 Leuning Regel Vervangen beschadigde delen. 482,14€       2022 GO

106 Leuning Regel Vervangen beschadigde delen. 482,14€       2022 GO

115 Hoofddraagconstructie Langsligger Herstellen oppervlakteschade. 1.277,58€    2022 GO

115 Hoofddraagconstructie Langsligger Herstellen oppervlakteschade. 1.277,58€    2022 GO

115 Leuning Regel Vervangen beschadigde delen. 824,72€       2022 GO

116 Rijdek Dekdelen Vervangen dekdelen. 659,89€       2022 GO

130 Hoofddraagconstructie Langsligger Herstellen oppervlakteschade. 1.161,44€    2022 GO

195 Hoofddraagconstructie Windverband Deformatie verwijderen en herstellen. 1.932,48€    2022 GO

196 Hoofddraagconstructie Windverband Deformatie verwijderen en herstellen. 1.610,40€    2022 GO

198 Hoofddraagconstructie Windverband Deformatie verwijderen en herstellen. 1.932,48€    2022 GO

199 Hoofddraagconstructie Windverband Deformatie verwijderen en herstellen. 1.932,48€    2022 GO

200 Hoofddraagconstructie Windverband Deformatie verwijderen en herstellen. 1.932,48€    2022 GO
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005 Kerende_constructie Beschoeiing Controleren of beschoeiing nog aan functie voldoet en 570,96€       2023 GO

023 Hoofddraagconstructie Wand Nader inspecteren Keerwand. 3.172,00€    2023 GO

023 Hoofddraagconstructie Wand Nader inspecteren Keerwand. 3.172,00€    2023 GO

034 Leuning Regel Vervangen beschadigde delen. 579,74€       2023 GO

069 Rijdek Dekdelen Vervangen dekdelen. 211,37€       2023 GO

076 Steunpunt Oplegbalk Locale reparatie. 133,59€       2023 GO

076 Steunpunt Paal Locale reparatie met kunstharsmortel. 1.342,00€    2023 GO

076 Steunpunt Paal Locale reparatie met kunstharsmortel. 1.342,00€    2023 GO

076 Leuning Regel Vervangen beschadigde delen. 355,75€       2023 GO

077 Steunpunt Paal Locale reparatie met kunstharsmortel. 1.342,00€    2023 GO

077 Steunpunt Paal Locale reparatie met kunstharsmortel. 1.342,00€    2023 GO

079 Steunpunt Balk Locale reparatie. 213,74€       2023 GO

080 Steunpunt Balk Locale reparatie. 236,45€       2023 GO

081 Steunpunt Balk Locale reparatie. 272,52€       2023 GO

082 Steunpunt Oplegbalk Locale reparatie. 277,87€       2023 GO

083 Steunpunt Balk Locale reparatie. 130,92€       2023 GO

083 Rijdek Dekdelen Vervangen dekdelen. 148,11€       2023 GO

083 Leuning Regel Vervangen beschadigde delen. 239,36€       2023 GO

084 Steunpunt Balk Locale reparatie. 521,00€       2023 GO

087 Steunpunt Oplegbalk Locale reparatie. 207,06€       2023 GO

087 Steunpunt Balk Locale reparatie. 320,62€       2023 GO

087 Steunpunt Paal Locale reparatie met kunstharsmortel. 1.342,00€    2023 GO

087 Steunpunt Oplegbalk Locale reparatie. 207,06€       2023 GO

093 Steunpunt Oplegbalk Locale reparatie. 140,27€       2023 GO

093 Steunpunt Oplegbalk Locale reparatie. 136,93€       2023 GO

094 Landhoofd Wand Nader inspecteren wand. 2.440,00€    2023 GO

099 Leuning Regel Vervangen beschadigde delen. 241,56€       2023 GO

105 Steunpunt Paal Locale reparatie met kunstharsmortel. 1.342,00€    2023 GO

112 Leuning Regel Vervangen beschadigde delen. 118,58€       2023 GO

112 Steunpunt Paal Locale reparatie met kunstharsmortel. 2.684,00€    2023 GO

118 Leuning Staander Vervangen scheve staander 1.220,00€    2023 GO

126 Steunpunt Paal Locale reparatie met kunstharsmortel. 1.342,00€    2023 GO

126 Leuning Staander Vervangen scheve staander 976,00€       2023 GO

126 Leuning Staander Vervangen scheve staander 976,00€       2023 GO

133 Steunpunt Oplegbalk Locale reparatie. 207,06€       2023 GO

138 Steunpunt Paal Locale reparatie met kunstharsmortel. 1.342,00€    2023 GO

138 Leuning Regel Vervangen beschadigde delen. 966,24€       2023 GO

138 Leuning Regel Vervangen beschadigde delen. 966,24€       2023 GO

142 Rijdek Afwerkingsdelen Vervangen afwerkingsdelen. 2.757,20€    2023 GO

143 Rijdek Afwerkingsdelen Vervangen afwerkingsdelen. 5.099,60€    2023 GO

152 Steunpunt Paal Locale reparatie met kunstharsmortel. 1.342,00€    2023 GO

152 Steunpunt Paal Locale reparatie met kunstharsmortel. 1.342,00€    2023 GO

164 Leuning Staander Polymerisch herstellen staander. 292,80€       2023 GO

164 Leuning Staander Polymerisch herstellen staander. 292,80€       2023 GO

164 Leuning Staander Polymerisch herstellen staander. 292,80€       2023 GO

030 Leuning Staander Polymerisch herstellen staander. 585,60€       2023 GO

109 Hoofddraagconstructie Langsligger Locale reparatie. 2.664,48€    2023 GO

115 Rijdek Dekdelen Vervangen dekdelen. 232,50€       2023 GO

115 Leuning Staander Polymerisch herstellen staander. 585,60€       2023 GO

115 Leuning Staander Polymerisch herstellen staander. 585,60€       2023 GO

128 Steunpunt Paal Locale reparatie met kunstharsmortel. 1.342,00€    2023 GO

199 Leuning Regel Vervangen beschadigde delen. 439,20€       2023 GO

202 Rijdek Dekdelen Vervangen dekdelen. 214,11€       2023 GO

207 Kerende_constructie Dilatatievoeg Repareren voeg. 187,39€       2023 GO
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Extra kosten groot onderhoud: 
2021 [027] Doesbrug machinerichtlijn   €  250.000,- 
2024 [191] Rhijnvreugdbrug machinerichtlijn  €      2.723,- 

2025 [152] Heemtuinsteigers vervanging   €  534.240,- 
2028 [160] Park de Houtkampsteiger 1 vervanging  €      3.176,- 
 
Samengevat: 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

KW ID 

Nieuw

Element Bouwdeel Maatregel Totaal kosten Advies planjaar 

maatregel

Soort 

onderhoud

005 Leuning Staander Schilderen staander. 475,80€       2024 GO

005 Leuning Staander Schilderen staander. 475,80€       2024 GO

009 Kerende_constructie Beschoeiing Herstellen gedeformeerde delen. 3.211,65€    2024 GO

022 Steunpunt Paal Bijwerken schilderwerk kolom. 488,00€       2024 GO

022 Steunpunt Balk Bijwerken schilderwerk balk. 872,54€       2024 GO

022 Steunpunt Paal Bijwerken schilderwerk kolom. 488,00€       2024 GO

023 Hoofddraagconstructie Wand Nader inspecteren Keerwand. 3.172,00€    2024 GO

024 Leuning Staander Schilderen staander. 79,30€        2024 GO

025 Leuning Staander Schilderen staander. 79,30€        2024 GO

031 Leuning Staander Schilderen staander. 158,60€       2024 GO

034 Leuning Staander Schilderen staander. 158,60€       2024 GO

035 Leuning Staander Schilderen staander. 158,60€       2024 GO

035 Leuning Staander Schilderen staander. 158,60€       2024 GO

036 Leuning Staander Schilderen staander. 237,90€       2024 GO

053 Hoofddraagconstructie Langsligger Herstellen deformatie. 41,18€        2024 GO

067 Landhoofd Damwand Herstellen oneffenheid. 108,24€       2024 GO

095 Leuning Staander Vervangen beschadigde staander 585,60€       2024 GO

105 Leuning Staander Vervangen beschadigde staander 1.171,20€    2024 GO

108 Hoofddraagconstructie Dwarsdrager Locale reparatie. 872,30€       2024 GO

108 Hoofddraagconstructie Dwarsdrager Locale reparatie. 872,30€       2024 GO

119 Leuning Staander Vervangen beschadigde delen. 1.127,28€    2024 GO

110 Hoofddraagconstructie Dwarsdrager Locale reparatie. 872,30€       2024 GO

110 Hoofddraagconstructie Dwarsdrager Locale reparatie. 872,30€       2024 GO

196 Leuning Staander Schilderen staander. 158,60€       2024 GO

196 Leuning Staander Schilderen staander. 158,60€       2024 GO

204 Leuning Staander Schilderen staander. 158,60€       2024 GO

204 Leuning Staander Schilderen staander. 158,60€       2024 GO

Voorziening

KUNSTWERKEN 2020 2021 2022

Beginstand 400.000€          472.151€          308.241€              

Dotatie 163.689€          163.689€          163.689€              

Onttrekking -91.538€           -327.599€         -87.018€               

Eindstand 472.151€          308.241€          384.911€              

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

384.911€          418.446€          542.347€             87.121€            166.135€          245.148€          320.986€          

163.689€          163.689€          163.689€             163.689€          163.689€          163.689€          163.689€          

-130.154€         -39.788€           -618.915€            -84.675€           -84.675€           -87.851€           -84.675€           

418.446€          542.347€          87.121€               166.135€          245.148€          320.986€          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) € 6.030.876,- 
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Samengevat: 
 

 

 
 

 

  

Investeringen

KUNSTWERKEN 2020 2021 2022

Beschikbaar 2.500.000€       900.000€          -€                     

Benodigd 1.341.975€       485.397€          1.434.704€           

Verschil 1.158.025€       414.603€          -1.434.704€          

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

-€                 -€                 -€                    -€                 -€                 -€                 -€                 

983.322€          208.831€          473.760€             222.990€          219.188€          225.709€          435.000€          

-983.322€         -208.831€         -473.760€            -222.990€         -219.188€         -225.709€         -435.000€         
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Bijlage 11: Meerjaren kosten raming Doesbrug 2020 t/m 2029 
(losse bijlage) 
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Inspectie rapportage 

 

 
 
 

Opdrachtgever   : Gemeente Leiderdorp 
       Willem Alexanderlaan 1 
       2351 DZ Leiderdorp 
          

Contact personen  :  Dhr. T. Nurmohamed    
               

Behandeld door  : Dhr. F.J. van den End Hollandia Services B.V. 

      : Dhr. R. Nieumeijer Hollandia Services B.V. 
             
  

Opsteller rapport  : Dhr. F.J. van den End Hollandia Services B.V. 
        

Projectleider   : Dhr. R. Nieumeijer Hollandia Services B.V. 
 

Ordernummer  : 28.127-00 
 

Revisie   : 0 
 
 
 
 
 

Copyright Hollandia b.v. Dit rapport bevat 28 genummerde pagina('s) en is eigendom van Hollandia BV. Niets uit dit rapport mag gekopieerd, verspreid, in 

enig tekstsysteem ingevoerd of anderszins vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden, zonder schriftelijke toestemming van Hollandia b.v. 

Overhandiging van dit rapport aan enig persoon of instantie, dient uitsluitend ter kennisneming en leidt op geen enkele wijze tot rechten op dit rapport, 
noch kan deze aanspraak maken op enig in dit rapport besproken product of methodiek. Gebruik van informatie uit dit rapport is niet toegestaan zonder 

schriftelijke toestemming van Hollandia bv. Indien niet anders overeengekomen in de door Hollandia bv verstrekte opdrachtbevestiging, zijn op dit rapport 

onze Regels voor Dienstverlening van toepassing. 



 
0-Inspectie 

Documentnr.: 28.127-00 

Revisie: 0 

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 

  

 

                 Pagina: 2 van 28 
 

Inhoudsopgave  

1 Inleiding ................................................................................................................................................... 3 

1.1 Doelstelling/opdracht ............................................................................................................................ 3 

1.2 Locatie. .................................................................................................................................................. 4 

2 Inspectie statische en roterende werktuigbouwkundige bouwdelen ....................................................... 5 

2.1 Slagboomkast nr:1 - voorzijde brugval .................................................................................................. 5 

2.2 Slagboomkast nr: 2 – achterzijde brugval ............................................................................................. 6 

2.3 Hameistijl ............................................................................................................................................... 7 

2.4 Balanspriem ........................................................................................................................................... 8 

2.5 Hangkettingen ....................................................................................................................................... 8 

2.6 Brugval ................................................................................................................................................... 9 

3 Inspectie hydraulische bouwdelen ......................................................................................................... 11 

3.1 Status hydraulische installatie ............................................................................................................. 11 

3.2 Onderdelen op het aggregaat. ............................................................................................................ 12 

3.3 Olie conditie ......................................................................................................................................... 13 

3.4 Hydraulische cilinder. ........................................................................................................................... 14 

3.5 Agemene hydraulische werking ........................................................................................................... 16 

3.6 Algemene elektrische werking ............................................................................................................. 16 

3.7 Samenvatting hydraulische inspectie .................................................................................................. 17 

4 Inspectie elektrische bouwdelen............................................................................................................ 18 

4.1 Apparatenkast ..................................................................................................................................... 18 

4.2 Bedieningspaneel ................................................................................................................................. 19 

4.3 Bedieningspaneel hyrauliek installatie ................................................................................................ 20 

4.4 Energie laagspanning .......................................................................................................................... 21 

4.5 Lenspomp............................................................................................................................................. 21 

4.6 Verlichting/WCD .................................................................................................................................. 21 

4.7 Afsluitboom 1 ....................................................................................................................................... 22 

4.8 Afsluitboom 2 ....................................................................................................................................... 22 

4.9 Landverkeerseinen ............................................................................................................................... 23 

4.10 Scheepvaartseinen ............................................................................................................................... 24 

4.11 Besturing ten behoeven van SVS & ODVS ............................................................................................ 25 

4.12 Stuurkaarten t.b.v. hydrauliek ............................................................................................................. 25 

4.13 Verwijzing opmerkingen ...................................................................................................................... 26 

4.14 Samenvatting van de elektrische installatie ........................................................................................ 27 

5 Meerjaren kosten overzicht komende 10 jaar ........................................................................................ 28 



 
0-Inspectie 

Documentnr.: 28.127-00 

Revisie: 0 

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 

  

 

                 Pagina: 3 van 28 
 

 
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             Foto 6: onderhoudsvoorschrift  in slagboomkast 
                      voorzijde van het brugval 
 

 
         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 

           



 
0-Inspectie 

Documentnr.: 28.127-00 

Revisie: 0 

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 

  

 

                 Pagina: 7 van 28 
 

 

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        Foto 12: hoofddraaipunt in balanspriem  
 
 

2.5 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              Foto 14: ingesleten harpsluiting 
                         hangketting           



 
0-Inspectie 

Documentnr.: 28.127-00 

Revisie: 0 

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 

  

 

                 Pagina: 9 van 28 
 

  

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 Ja Nee 

14-6-2018 01-28820.0000 Op foto’s vastgelegd V  

14-6-2018 Instructie noodbediening   Op foto’s vastgelegd V  

14-6-2018  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 FOUT 

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 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 

 
 

  



 
0-Inspectie 

Documentnr.: 28.127-00 

Revisie: 0 

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 

  

 

                 Pagina: 13 van 28 
 

3.3 Olie conditie 

 

INSPECTIE -PUNTEN 

 

Controle Olie conditie Opmerkingen GOED FOUT 

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  

 
 
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 FOUT 

V 
 

Uitwendige lekkage langs de 
uitgaande as 

 

Zweten langs de uitgaande as  X 

V 

 

Beschadigingen aan de uitgaande as Ziet er netjes uit, buiten stuk van 

de as is onder chroom laag licht 

gecorrodeerd 

V  

V 

 

Lekkage of beschadigde delen aan 

kleppen , leidingen e.d op of aan de 
cilinder 

-  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 

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 

 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 24: lekkage aan de bovenzijde van de    

      cilinder 
 
 

   
 Foto 25: snijring koppelingen                  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 FOUT 

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  

     

 
Opmerkingspunten: 
 

- Er zijn meldingen geweest van storingen en/of uitval. Tevens zijn er geen service rapporten 
of bonnen aanwezig op de locatie van de Doesbrug. 

 
 
 

3.6 Algemene elektrische werking 
 

INSPECTIE -PUNTEN 
 

Gecon 
trolee
rd 

Algemene werking elektrisch Opmerkingen GOED FOUT 

V Werking juist  V  

V Aansturing juist  V  

V Bedrading intact  V  

V Connectoren vast   V  

V Proportionele stuurkaarten  Geen afwijking 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 INSPECTIE ELEKTRISCHE BOUWDELEN 

 
4.1 Apparatenkast 
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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      √  1 

4.1.10 Glaszekeringen klemmen V  √      

4.1.11 Thermisch beveiliging V  √      

4.1.12 WCD V  √      

4.1.13 Netwachter V   √   31  

4.1.14 Bedrading V  √       

4.1.15 Klemmenstroken V  √      

4.1.16 Bekabeling V  √      

4.1.17 Tekeningenpakket schema aanwezig V  √     8 

4.1.17 Andere apparatuur in de kast V  √      

 

                  
Foto 28: relais            Foto 29: tijdrelais       Foto 30: beveiligingsautomaten     Foto 31: netwachter 
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4.2 Bedieningspaneel 
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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 Bedieningspaneel hyrauliek installatie 
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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   √   32/33  

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  √      

 
 

        
 Foto 32 & 33: stand meldingsschakelaars brug open en dicht 
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4.4 Energie laagspanning 
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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  
                                   I : 665622 
                                   II:  578230 

V  √      

 
4.5 Lenspomp 
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4.5 Lenspomp         

4.5.1 Lenspomp  V  √      

4.5.2 Isolatie waarde  340 MOhm V  √      

4.5.3 Vlotterballen V  √      

4.5.4 Lasdoos V  √      

 
4.6 Verlichting/WCD 
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4.6 Verlichting/ WCD         

4.6.1 Tl-verlichting 2 x 36 watt V   √     

4.6.2 Nood/ vlucht verlichting      √  2 

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  √      
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4.7 Afsluitboom 1 
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4.7 Afsluitboom 1         

4.7.1 Afsluitboom 1 NMA TAP 7 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    √  3 7 

 

 
4.8 Afsluitboom 2 
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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    √  3 7 
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4.9 Landverkeerseinen 
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4.9 Landverkeerseinen         

4.9.1 Behuizing V   √   34 3 

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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4.10 Scheepvaartseinen 
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4.10 Scheepvaartseinen         

4.10.1 Behuizing V   √   36/37 4 

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 
 
 
  



 
0-Inspectie 

Documentnr.: 28.127-00 

Revisie: 0 

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 

  

 

                 Pagina: 25 van 28 
 

4.11 Besturing ten behoeven van SVS & ODVS 
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4.11 Besturing ten behoeven SVS & ODVS         

4.11.1 Besturingskaarten t.b.v. stroom meting V  √     5 

4.11.2 Voedingsmodule230volt – 24 Volt  V  √     5 

4.11.3 19 inch rack V  √      

 
 
4.12 Stuurkaarten t.b.v. hydrauliek 
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4.12 Stuurkaarten t.b.v. Hydrauliek         

4.12.1 Besturingskaarten t.b.v. Hydrauliek  V   √   38/39 6 

 

    
       Foto 38 & 39: besturingskaarten t.b.v. de hydrauliek  
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4.13 Verwijzing opmerkingen 

 
O

p
m

. 
n

r
. 

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 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Totaal Opmerking 

                              

  Regulier onderhoud    €         4.850   €         4.947   €         5.046   €         5.147   €         5.250   €         5.355   €         5.462   €         5.571   €         5.683   €         5.796   €          53.106    

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                     €               500    

2.3 Rubber stootbuffers vernieuwen      €         1.750                   €            1.750  Verkeershinder 

2.4 Smeerleiding aanbrengen naar bovendraaipunten  €      4.000                       €            2.500  Verkeershinder 

2.5 Harpsluitingen vervangen hangkettingen    €         3.250                     €            3.250  Verkeershinder 

2.6 Herstel conservering onderzijde val      €         3.500                   €            3.500  Verkeershinder 

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                     €            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                     €            1.000    

3.7 Documentatie, schema's en stuklijsten actueel maken  €         750                       €               750    

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    

4.14 Actualiseren elektrische schema                         

* Indien schema aanwezig bij gem Leiderdorp > controle op 
nacalculatie 
* Indien niet aanwezig > schema geheel nakijken en opnieuw 
optekenen > kosten nacalculatie 

4.14 Schema elektra uitdraaien en insealen  €         350                          

4.14 Wandcontact > aardlekschakelaar aanbrengen    €            300                        

4.14 Nood en vluchtwegverlichting aanbrengen    €            750                        

     €    24.300   €       17.400   €       10.197   €         5.046   €         5.147   €         5.250   €         5.355   €         5.462   €         5.571   €         5.683   €         5.796   €          93.806  
 

 
 

            
   Opmerking   

 
Bedragen zijn indicatief.  
Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. 

    
   Jaarlijkse indexatie aangenomen van 2%   

     
 

  
Advies om werkzaamheden uit te voeren, echter indien 
installatie goed werkt geen noodzaak 
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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 aan de brugconstructie hangende buis of mantelbuis t.b.v. 
een of  

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  Bij destructief onderzoek (afgekort DO) gaat het te onderzoeken 
Onderzoek  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. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Corrosie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Trekspanning
http://nl.wikipedia.org/wiki/Trekspanning
http://nl.wikipedia.org/wiki/Metaal
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(Niet) Destructief  Onder niet-destructief onderzoek (afgekort NDO) worden 
Onderzoek 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 in hoofdzaak bestaande uit een wand van hout, staal  
constructie 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. 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Schutsluis
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verval_%28watergang%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verval_%28watergang%29
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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. 

 

Hoogheemraad-   Waterschap waarin hoogheemraden het bestuur voeren. 

schap  

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  Dragen bij aan het verbeteren van de waterkwaliteit en het 
oever  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 constructie-

onderdelen, 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 maatregelen-  
pakketten 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. 

http://www.joostdevree.nl/shtmls/voeg.shtml
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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. 

http://www.joostdevree.nl/shtmls/zakking.shtml
http://www.joostdevree.nl/shtmls/scheur.shtml
http://www.joostdevree.nl/shtmls/zetting.shtml
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Samenvatting 
 

De doelstelling van dit beheerplan is dat er meer inzicht wordt verkregen in het beheer van het 

betreffende kapitaalgoed. Het beheerplan beschrijft het areaal dat onderhouden wordt en welke 

onderhoudsmaatregelen waar, wanneer en tegen welke kosten uitgevoerd worden om de 

vastgestelde kwaliteit te behalen. Ook worden de benodigde middelen inzichtelijk gemaakt en 

vergeleken met de beschikbare middelen. 

 

Huidige situatie 

Gemeente Leiderdorp heeft ca. 130 ha aan groenareaal en ca. 16.700 stuks bomen in beheer. Een 

aantal onderdelen van groen zoals onkruid in beplanting en kale plekken in heesters voldoen al jaren 

niet aan de vastgestelde B-kwaliteit. Andere onderdelen voldoen juist ruimschoots aan de 

vastgestelde B-kwaliteit. Wat betreft inboet/vervanging zijn enkele achterstanden geconstateerd. 

 

Visie en speerpunten 

In dit beheerplan zijn de volgende speerpunten benoemd voor het toekomstig beheer: 

1. Integraal (groen)beheer toepassen. 

2. Toepassen afgesproken kwaliteitsniveau met dagelijks en groot onderhoud en vervanging. 

3. Inwonersparticipatie stimuleren en faciliteren. 

4. Duurzaamheid en biodiversiteit vormgeven. 

5. Aandacht voor klimaatadaptatie en hittestress. 

6. Ziekten en plagen professioneel bestrijden. 

 

Financiën 

De benodigde middelen voor de uitvoering van het beheer en onderhoud bedragen circa € 1.725.000 

per jaar. Dit is exclusief VAT kosten. 

Het beschikbare budget is ca. € 1.733.000 en is daarom toereikend voor uitvoering van het dagelijks 

en groot onderhoud en vervanging.  
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en achtergrond 

Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte is een kerntaak van de gemeente. Een kwalitatief 

goede openbare ruimte draagt bij aan het welzijn en de veiligheid van de inwoners. Het functioneel 

en goed onderhouden van de kapitaalgoederen is van groot economisch belang. Voor een gedegen 

bedrijfsvoering worden plannen ontwikkeld om het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in 

de toekomst veilig en volgens de gewenste kwaliteit uit te voeren. 

 

Beheer en onderhoud is een belangrijk aspect dat de beleving van de openbare ruimte beïnvloedt. 
Inrichting en gebruik zijn de andere twee factoren die de beleving beïnvloeden.  
 

Inrichting: de inrichting van de buitenruimte geeft een 

beeld dat bijdraagt aan de beleving van de buitenruimte. 

Een duidelijke inrichting, een kenmerkend karakter en 

beeldbepalende of opvallende elementen zijn van invloed 

voor de beleving en het gebruik van de openbare ruimte. 

 

Gebruik: bewoners en bezoekers maken gebruik van de 

openbare ruimte. Het gebruik van de buitenruimte staat 

in verbinding met de inrichting en het beheer. Wanneer 

bijvoorbeeld hangjongeren gebruik maken van een locatie 

kan dit invloed hebben op de beleving van andere 

gebruikers. Andersom kan het aanpassen van de 

inrichting en het beheer effect hebben op het gebruik. 

Sturing op het gebruik (bijvoorbeeld door participatie, 

gedragsbeïnvloeding en/of handhaving) valt buiten dit 

beheerplan. 

 

Beheer: het beheer en onderhoud van de buitenruimte is gericht op een langdurige instandhouding 

van de verschillende voorzieningen. Het onderhoud kan op diverse niveaus uitgevoerd worden en sluit 

zoveel mogelijk aan op de inrichting en het gebruik. Een hoogwaardige inrichting met een hoge 

gebruikersdruk vraagt om intensiever onderhoud en vice versa. 

 

RT Leefomgeving wil weten hoe het huidige groenareaal in de wijken zo optimaal mogelijk beheerd 

kan worden en wat hiervoor nodig is. Hierbij dient het groen op het afgesproken ambitieniveau 

beheerd te worden.  

Dit overkoepelend beheerplan geeft inzicht in de huidige beheersituatie en geeft aan welke middelen 

nodig zijn om het groenareaal van de gemeente duurzaam te kunnen beheren. Daarnaast worden 

voor alle wijken aparte groenbeheerplannen opgesteld. 

1.2 Doel 

De doelstelling van dit beheerplan is dat er meer inzicht wordt verkregen in het beheer van het 

betreffende kapitaalgoed. Het beheerplan beschrijft het areaal dat onderhouden wordt en welke 

onderhoudsmaatregelen waar, wanneer en tegen welke kosten uitgevoerd worden om de 

Figuur 1.1 aspecten beleving openbare ruimte 
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vastgestelde kwaliteit te behalen. Ook worden de benodigde middelen inzichtelijk gemaakt en 

vergeleken met de beschikbare middelen. 

1.3 Begrenzing beheerplan 

De gemeente Leiderdorp telt ca. 27.000 inwoners. Binnen het groenbeheer is de gemeente 

opgedeeld in vier wijken, wijk 1 t/m 4. Daarnaast zijn grootgroengebieden onderscheiden, dat zijn vijf 

recreatiegebieden en natuurvriendelijke oevers. Ook deze grootgroengebieden zijn onderdeel van dit 

Groenbeheerplan. De volgende kaarten geven de wijkindeling en de ligging van de 

grootgroengebieden weer. 

 
Figuur 1.2 Overzicht wijkindeling  
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Figuur 1.3 Ligging grootgroengebieden Leiderdorp 

1.4 Leeswijzer 

Het groenbeheerplan is ingedeeld in vijf planonderdelen: “Kaders en uitgangspunten”, 

“Beheerstrategie”, “Huidige situatie”, “Kosten en capaciteit” en “Meerjarenplanning”. Deze 

planonderdelen zijn verwerkt in een aantal hoofdstukken, zoals aangegeven in onderstaande tabel. 

 

Kaders en uitgangspunten Hoofdstuk 2 beleid en regelgeving 

Beheerstrategie Hoofdstuk 3 groenbeheer in de gemeente Leiderdorp 
Hoofdstuk 4 niveau van beheer 
Hoofdstuk 5 dagelijks onderhoud 
Hoofdstuk 6 groot onderhoud 
Hoofdstuk 7 vervanging 
Hoofdstuk 8 inspectiesystematiek 

Huidige situatie Hoofdstuk 9 kwantiteit geïnspecteerd groen 
Hoofdstuk 10 kwaliteit geïnspecteerd groen 

Kosten en capaciteit Hoofdstuk 11 kosten groenbeheer 
Hoofdstuk 12 budgetten 
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2 Beleid en regelgeving 
In dit hoofdstuk wordt toegelicht met welke wet- en regelgeving de gemeente Leiderdorp bij het 
beheer van het groen te maken heeft. Deze kaders en randvoorwaarden worden kort en bondig 
toegelicht, waarbij telkens wordt aangegeven wat de relatie is met het beheer en onderhoud van het 
groen en de wijze van toepassing in de gemeente Leiderdorp.  

2.1 Juridisch kader 

Wet natuurbescherming 
Doelstelling: Bescherming van de natuur 
Inhoud: De wet Natuurbescherming is gericht op: 

 de bescherming en ontwikkeling van de natuur.  
a.  het beschermen en ontwikkelen van de natuur, mede vanwege de 
intrinsieke waarde, en het behouden en herstellen van de biologische 
diversiteit; 
b.  het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de natuur ter 
vervulling van maatschappelijke functies;  
c. het verzekeren van een samenhangend beleid gericht op het behoud en 
beheer van waardevolle landschappen. Vanwege hun bijdrage aan de 
biologische diversiteit en hun cultuurhistorische betekenis, mede ter 
vervulling van maatschappelijke functies. 
 

Relatie met 
beheerplan: 

Bij uitvoering van onderhoudswerkzaamheden moet voldaan worden aan 
deze wet. Dit betekent dat:  
 De aanwezigheid van flora/fauna bepalend is voor het moment van 

uitvoeren en de werkwijze die wordt gekozen;  
 De gemeente aannemers moet informeren over aanwezige soorten 

zodat zij hun werkzaamheden hierop kunnen afstemmen;  
 De uitvoerders opgeleid zijn om de gevaren van hun werkzaamheden 

voor gewenste flora/flaura te herkennen en hierop in te grijpen. 
Toepassing gemeente 
Leiderdorp: 

De gemeente wil zorgvuldig met de flora en fauna in de stad omgaan. 
Daarom wordt bij de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden in het 
openbaar groen gebruik gemaakt van speciale gedragscodes (Beheer 
groenvoorzieningen en Ruimtelijke ontwikkelingen).  
 
Deze gedragscodes maken het mogelijk reguliere 
onderhoudswerkzaamheden uit te voeren zonder dat daarvoor aparte 
ontheffingen nodig zijn. De gedragscodes schrijven voor hoe gewerkt moet 
worden zonder dat flora/flaura hiervan overlast ervaren of gevaar op 
lopen.  
 
Medewerkers van de buitendienst zijn opgeleid om volgens deze 
gedragscodes te werken. Bij uitbesteding van werkzaamheden wordt het 
werken volgens de gedragscodes als uitgangspunt voor de aannemer 
voorgeschreven.  

 

Zorgplicht bomen 
Doelstelling: Voorkomen van veiligheidsrisico’s door boomschade. 
Inhoud: De zorgplicht bij bomen houdt in dat boomeigenaren de 

noodzakelijk zorg, VTA inspecties en onderhoud aan bomen moeten 
uitvoeren om onveilige situaties te voorkomen. De eigenaar moet 
aantonen dat hij voldoende zorg heeft besteed aan de boom om 
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aansprakelijkheid bij ongevallen/schades te voorkomen. 

Relatie met 
beheerplan: 

In dit beheerplan zijn de werkzaamheden omschreven die de 
gemeente uitvoert om aan de zorgplicht te voldoen. 

Toepassing gemeente 
Leiderdorp: 

De gemeente voert cyclisch boomonderhoud uit om 
veiligheidsrisico’s uit te sluiten en te voldoen aan de zorgplicht. 
Daarbij wordt de BVO-methode (boomveiligheidscontrole) gehanteerd, die 
eens in de 3 jaar wordt uitgevoerd. Waar nodig wordt aanvullend 
onderzoek uitgevoerd. De resultaten van de inspecties worden 
bijgehouden in een logboek. 

 

Participatiewet 
Doelstelling: De Participatiewet is bedoeld om banen/werkervaringsplaatsen 

te creëren om participatiewetmedewerkers (PW’ers) weer een 
kans te geven op de arbeidsmarkt. 

Inhoud: De wet geeft de gemeente een aantal instrumenten om 
participatiewetmedewerkers aan werk te helpen. 
Hiermee kunnen zij zowel in de eigen organisatie als bij 
bedrijven worden geplaatst. 

Relatie met 
beheerplan: 

Bij de uitvoering van groenonderhoud maakt de gemeente 
gebruik van PW’ers. Dit betekent dat de organisatie van 
het onderhoud wordt afgestemd op de mogelijkheden van deze 
groep medewerkers. Binnen de gemeentelijke organisatie is 
daarnaast aandacht voor begeleiding en aansturing van deze 
medewerkers, zowel werkgerelateerd t.b.v. persoonlijke 
ontwikkeling. 

Toepassing gemeente 
Leiderdorp: 

De gemeente werkt voor het groenonderhoud samen met DZB 
om PW’ers te ondersteunen. Bij aanbesteding van contracten is 
de inzet van PW’ers een vast onderdeel van de uitvraag. 

2.2 Beleidskaders 

Beheervisie openbare ruimte 
Doelstelling: De gemeente Leiderdorp werkt nauw samen met inwoners en 

ondernemers. Wanneer er een project plaatsvindt in de openbare ruimte 
is volledige en tijdige communicatie naar de omgeving uitgangspunt. 
Daarnaast wil de gemeente het groene karakter van Leiderdorp behouden 
en waar mogelijk de biodiversiteit versterken. Daarbij streeft het naar een 
diverse, duurzame en onderhoudsarme groeninrichting. 

 
Het afgesproken ambitieniveau is kwaliteitsniveau B en dit geldt zowel 
voor de inrichting als het beheer. In bijlage 1 zijn de verschillende 
structuurelementen weergegeven. Daarbij is ook te zien waar de 
structuurelementen gelegen zijn. Elk structuurelement heeft 
ambitieniveau B. Daarnaast wordt A kwaliteit nagestreefd in de 
Centrumgebieden (inclusief Begraafplaatsen). 

Relatie met 
beheerplan: 

De visie betekent voor de uitvoering van het groenonderhoud 
dat er meer betrokkenheid is van bewoners, integraal en samenhangend 
wordt gewerkt en resultaat- en kwaliteitsgericht gewerkt wordt. 
In dit beheerplan zijn daarom handvatten opgenomen 
waarmee de gemeente dit mogelijk maakt. 

 

  



11 
 

Klimaatakkoord 
Doelstelling: In het klimaatakkoord met het Rijk hebben de VNG en VROM afgesproken 

dat de gemeenten streven naar 100% duurzaam inkopen in 2015 (in 2010 
75%). Door duurzaam in te kopen leveren de deelnemers een bijdrage aan 
een toekomstbestendige wereld (op het gebied van mens, milieu en 
verantwoorde groei), het creëren van een markt voor duurzame 
producten en het vervullen van een voorbeeldfunctie.  

Relatie met 
beheerplan: 

Voor dit beheerplan moet bijvoorbeeld worden gedacht aan het gebruik 
van (boom)kwekerijproducten die zijn gekweekt met minder anorganische 
bemesting en bestrijdingsmiddelen dan gebruikelijk. 

 

Gemeentelijke Ecologische Hoofdstructuur (GEHS) 
Doelstelling: Voor Nederland is de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) opgesteld om een 

samenhangend netwerk van groene gebieden te realiseren. Hiermee 
wordt de versnippering van natuur en landschap tegengegaan.  
“De EHS is samengesteld uit kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden 
en verbindingszones:  

 Kerngebieden zijn natuurterreinen, landgoederen, bossen, grote 
wateren en waardevolle agrarische cultuurlandschappen. Deze 
gebieden hebben al bestaande ecologische waarden van 
(inter)nationaal niveau en een oppervlakte van tenminste 250 
ha. Het beleid is gericht op behoud en verdere ontwikkeling van 
de aanwezige natuurwaarden. Voorbeelden zijn: de Veluwe, de 
Wieden/de Weerribben en de Waddenzee; 

 Natuurontwikkelingsgebieden hebben goede mogelijkheden 
voor het ontwikkelen van natuurwaarden van (inter)nationale 
betekenis. Het accent ligt hier op wijziging van het grondgebruik 
en herinrichting; 

 Verbindingszones brengen de kern- en 
natuurontwikkelingsgebieden met elkaar in verbinding. Deze zijn 
belangrijk om de verspreiding van, en de contacten tussen, 
dieren en planten te verbeteren.” (Wiel, 2008)  

 

Relatie met 
beheerplan: 

Ditzelfde principe is toegepast voor de gemeentelijke ecologische 
hoofdstructuur. De kerngebieden zijn de veenweidepolders en de parken. 
De natuurontwikkelingsgebieden zijn de grote groenvlakken op 
wijkniveau. Als verbindingszones functioneren bijvoorbeeld de Gallaslaan 
(verbindt de Bloemerd met de Houtkamp) en de Engelendaal (als 
verbinding tussen de Noordelijke en Zuidelijke veenweidepolders).  
Deze uitwerking van een gemeentelijke ecologische hoofdstructuur is 
gedaan in het kader van het Groenstructuurplan uit 2000. Voornaamste 
uitgangspunten hiervoor zijn het beter verbinden van de omliggende 
veenweidepolders, het grote wijkgroen en de parken. Daarnaast heeft 
Leiderdorp de verantwoordelijkheid om aan te sluiten op de 
groenstructuur van Leiden.  
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Andere beheerplannen 
Doelstelling: Vastleggen van onderhoudsafspraken en inzichtelijk maken van 

beschikbare en benodigde middelen voor een termijn van  4 jaar. 

Inhoud: Voor enkele specifieke gebieden of elementen in de openbare 
ruimte zijn door de gemeente aparte beheerplannen opgesteld. 
 
Beheerplan wijken 
Voor vier wijken zijn beheerplannen opgesteld waarin 
is omschreven hoe het beheer in die wijk moet 
worden uitgevoerd. Daarbij is een capaciteitsplan opgesteld, waarin de 
werkvoorraad is berekend. 
 
Beheerplan recreatiegebieden en natuurvriendelijke oevers 
Dit plan beschrijft het beheer voor vijf recreatiegebieden en 
natuurvriendelijke oevers in de gemeente. 
 
Bomenbeleidsplan 
In dit beheerplan zijn de ambities voor de bomen in de gemeente 
Leiderdorp uitgewerkt. 

Relatie met 
beheerplan: 

Bovengenoemde beheerplannen dienen als basisuitgangspunt voor dit 
beheerplan. 
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3 Groenbeheer in de gemeente Leiderdorp 
Dit hoofdstuk geeft aan hoe Leiderdorp de beleidskaders uit het vorige hoofdstuk vormgeeft in haar 

openbaar groen. De beleidskaders zijn vertaald naar speerpunten. De volgende speerpunten zijn op 

het groen van toepassing: 

- Integraal (groen)beheer toepassen; 

- Toepassen afgesproken kwaliteitsniveau met dagelijks onderhoud, groot onderhoud en 

vervanging; 

- Inwonersparticipatie stimuleren en faciliteren; 

- Duurzaamheid en biodiversiteit stimuleren en faciliteren; 

- Aandacht voor klimaatadaptatie en hittestress; 

- Ziekten en plagen professioneel bestrijden. 

 

De volgende paragrafen geven per speerpunt een toelichting.  

3.1 Integraal (groen)beheer toepassen 
De buitendienst voert een groot deel van het groenbeheer zelf uit. Een aantal 

onderhoudswerkzaamheden is uitbesteed aan derden. De doelstelling is om de komende jaren 

steeds meer integraal te gaan samenwerken. Wanneer beheerwerkzaamheden uitgevoerd moeten 

worden, wordt gekeken of dit gecombineerd kan worden met andere werkzaamheden (het principe 

is ‘werk met werk’ maken). Niet alleen binnen het groen, maar ook in combinatie met bijvoorbeeld 

wegen of reinigingswerkzaamheden. De afstemming geldt ook voor projecten en renovaties in de 

openbare ruimte.  

 

Voor het groenbeheer betekent dit: 

- Heldere afspraken maken tussen de verschillende teams van de buitendienst;  

- Heldere afspraken maken tussen de buitendienst en de aannemer; 

- Bij uitvoering door derden zoveel mogelijk werkzaamheden die elkaar kunnen beïnvloeden in 

één bestek vastleggen; 

- Ervoor zorgen dat vanaf het begin van het ontwerpproces de beheerder in beeld is.  

3.2 Toepassen afgesproken kwaliteitsniveau 
Afgesproken kwaliteitsniveau 

De uitvoering streeft kwaliteit B op de schaal van CROW na, zoals door het bestuur is afgesproken. 

Voor een nadere toelichting, zie hoofdstuk 4. 

 

Beheercyclus  

Beheeronderdelen, zoals bomen, beplanting en gras kennen een bepaalde levensduur, zowel in 

technisch als in maatschappelijk en economisch opzicht. Nadat het gebied is aangelegd, is in eerste 

instantie alleen sprake van dagelijks onderhoud. Dat zijn hoogcyclische werkzaamheden gericht op de 

verzorging, zoals onkruidbeheersing en zwerfvuilbeheersing. Na verloop van tijd gaan voorzieningen 

(gestaag) achteruit en is groot onderhoud nodig; dat zijn maatregelen gericht op het langdurig en 

duurzaam in stand houden van de voorziening; verricht op basis van inspecties en een 

meerjarenplanning. Denk daarbij aan dunning en snoei. Afhankelijk van de gewenste levensduur 

wordt er een aantal keren groot onderhoud uitgevoerd, totdat groot onderhoud niet meer 
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toereikend is en de beheeronderdelen aan vervanging toe zijn. Bijvoorbeeld in de vorm van 

vernieuwing, een herinrichting of reconstructie. 

 

De volgende figuur laat de onderhoudscyclus zien. Per beheeronderdeel verschilt de levensduur: een 

weggaat in de regel langer mee dan sierplantsoen.  

Bij uitstel van vervanging zal langer en vaker dagelijks onderhoud en groot onderhoud nodig zijn om 

de kwaliteit enigszins op peil te houden. Andersom zal bij het achterblijven van dagelijks en groot 

onderhoud eerder vervanging nodig zijn. Er is daarom een duidelijke relatie aanwezig tussen 

dagelijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging. 

  
  Aanleg Dagelijks 

onderhoud 
Groot 

onderhoud 
Dagelijks 

onderhoud 
Vervanging    

 
Figuur3.1: Schematisch weergegeven onderhoudscyclus 

 

3.3 Bewonersparticipatie stimuleren en faciliteren 

RT Leefomgeving wil bewoners motiveren en enthousiasmeren om in beweging te komen. Het groen 

is een prima stimulans. Zo zijn er al bewoners-/buurtmarkten georganiseerd. Dit zijn interactieve 

markten om informatie op te halen, te brengen of te delen met elkaar. Wijkwandelingen worden her 

en der in de gemeente georganiseerd om de inwoner te leren kennen en te beseffen wat er leeft en 

speelt in buurten. Vervolgens worden afspraken gemaakt voor verbeteringen en worden initiatieven 

van bewoners gestimuleerd. Wijkavonden zijn interactieve sessies tussen bewoners en raadsleden 

met als doel te komen tot concrete actiepunten per wijk. Tenslotte zijn al een aantal 

gebruiksovereenkomsten ondertekend met inwoners.  

 

Voor het groenbeheer betekent dit: 

- Inzicht hebben welke groenvakken in gebruik bij derden zijn en wat de afspraken zijn; 

- Faciliteren van groenprojecten van inwoners; 

- Zorgen voor de uitvoering van de gemaakte afspraken met inwoners. 

 

3.4 Duurzaamheid en biodiversiteit vormgeven 
Leiderdorp wil in 2050 volledig C02 neutraal zijn. Fat betekent het terugdringen van uitstoot, het 

opwekken van meer duurzame energie en het scheiden van afval om zo min mogelijk restafval te 

verkrijgen. Daarnaast geldt dat 100% duurzaam moet worden ingekocht. Tenslotte streeft Leiderdorp 
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een goed ontwikkelde ecologische hoofdstructuur na en wil het een bijenvriendelijke gemeente zijn 

waar biodiversiteit hoog in het vaandel staat. 

 

Voor het groenbeheer betekent dit: 

- Kiezen voor duurzaam materiaal. Dat betekent bijvoorbeeld regionaal inkopen, kiezen voor 

biologische en regionale producten en indien mogelijk kiezen voor circulaire producten. 

- Uitvoeren van insectenvriendelijk beheer, o.a. zoals in de Notitie Bloemrijke bermen in 

Leiderdorp 2011 is aangegeven. 

- Indien mogelijk inzetten op circulair beheer. Circulair betekent dat er geen afval meer is, maar 

dat alleen nog in ‘’grondstoffen’’ wordt gedacht. Voor het groenbeheer kan gedacht worden 

aan bijvoorbeeld hoogwaardig hergebruik van bermmaaisel. 

- Het scheiden van zwerfafval.  

- Toepassen diversiteit in boom- en beplantingssoorten, tegelijkertijd één plantsoort per 

plantvak. Voorkeur gras met solitaire heesters of bomen.  

- Gefaseerd snoeien van knotwilgen, zodat altijd op enkele knotbomen loof blijft staan. 

- Zorgen voor geschikte, duurzame groeiplaatsen. 

- Bij inhuur, contracten en vervanging van tractie inzetten op duurzaam materieel/vervoer zoals 

elektrische voertuigen. Eveneens inzetten op licht materieel i.v.m. verdichting van de bodem. 

3.5 Aandacht voor klimaatadaptatie en hittestress 

Vanwege de stijging van de temperatuur de komende jaren is het van belang om waar mogelijk meer 

groen in Leiderdorp te creëren en om groen niet te laten verdwijnen. Hittegolven zullen in de 

toekomst vaker voorkomen en het aantal uren met zogenoemde hittestress zou in 2050 kunnen 

verdubbelen. Bomen zorgen namelijk voor verkoeling doordat ze water verdampen en daardoor de 

hitte afvoeren. Bovendien geven ze schaduw. Ook gras en heesters geven verkoeling.  

 

Voor het groenbeheer betekent dit: 

- Bij keuze uit verschillende beplantingssoorten en boomsoorten de mate waarin de soort 

hittestress tegengaat meewegen in de keuze. 

- Opvang van regenwater in de groenvoorzieningen stimuleren.  

3.6 Ziekten en plagen professioneel bestrijden 

Leiderdorp heeft een protocol opgesteld hoe om te gaan met ziekten en plagen.  

 

Voor het groenbeheer betekent dit: 

- Volgens het protocol ‘ziekten en plagen’ werken. 
  

 

 

 

 



16 
 

4 Niveau van beheer  

4.1 Toepassen afgesproken kwaliteitsniveau 

De gemeente Leiderdorp hanteert de beeldsystematiek. De kwaliteitskeuzes zijn: A+, A, B, C en D. 

Deze niveaus zijn vastgesteld door het landelijk kennisinstituut CROW in de Kwaliteitscatalogus 

Openbare Ruimte. De gemeente heeft gekozen voor kwaliteitsniveau B voor alle structuurelementen 

en streeft kwaliteit A na in Centra en op begraafplaatsen. 

Wanneer B wordt nagestreefd, betekent dit dat statistisch gezien nog steeds A+ t/m D kan 

vóórkomen. Dit geldt ook voor de praktijksituatie. Veelal wordt bij een uitvoeringsbeurt van het 

onderhoud de kwaliteit op niveau A/A+ opgewaardeerd en zakt het vervolgens af. 

 

De volgend tabel geeft de structuurelementen weer. 

Structuurelement Kwaliteit 

Centra (en begraafplaatsen) B (A) 

Woongebieden B 

Hoofdontsluitingswegen B 

Bedrijventerreinen B 

Recreatiegebieden B 

Buitengebied B 

Tabel 4.2 overzicht afgesproken kwaliteitsniveaus per structuurelement 

 

Voor het groenbeheer betekent dit: 

- Het realiseren van kwaliteit B in de gemeente en het nastreven van kwaliteit A in de Centra en 

op de begraafplaatsen. Het volgende kaartje geeft weer waar welke structuurelementen zich 

bevinden. 
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Figuur 4.3: Kaart Leiderdorp met aanwezige structuurelementen 
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5 Dagelijks onderhoud 

5.1 Inleiding 

Dagelijks onderhoud aan het groen wordt uitgevoerd door de buitendienst, bestaande uit vier 

wijkteams, en door derden. De buitendienst valt onder team Groenonderhoud.  

Team Groenonderhoud streeft uitvoering van adequaat dagelijks onderhoud na om aan de gestelde 

kwaliteitseisen te voldoen en de openbare ruimte schoon, heel en veilig te houden.  

5.2 Proces uitvoering  

Er zijn vier wijkteams die het dagelijks onderhoud (DO) verzorgen. In de huidige situatie (september 

2018) is in wijk 1 geen wijkteam aanwezig en zijn alle werkzaamheden voor deze wijk uitbesteed. Het 

volgende schema geeft weer wat de wijkteams op hoofdlijnen uitvoeren. Rechts van de figuur staan 

aanvullende taken die niet direct verwant zijn aan groentaken, maar die de teams wel uitvoeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.1: overzicht taken buitendienst. 

Werkhandelingen dagelijks onderhoud zijn opgenomen in bijlage 4 takenpakket. 

5.3 Contracten 

Er loopt een aantal contracten. De meeste contracten liepen eind 2018 af. Dat betekent dat dit jaar 

de contracten geactualiseerd en herzien moeten worden zodat een nieuwe aanbesteding kan 

plaatsvinden. De volgende tabel geeft een overzicht van lopende contracten, wanneer de contracten 

aflopen en welke acties nodig zijn.  

wijkteam 1 

wijkteam 2 

wijkteam 3 

wijkteam 4  

Ondersteuning team reiniging: 

gladheid, afvalbakken e.d., vegen 

e.d.) 

serviceplein burgerzaken 

(begraven)  

derden   

serviceteam, 

evenementen  

 inboet bomen 

 maaien gazon en bermen 

 boomcontrole (VTA) 

 schouw beeldkwaliteit 

 alle dagelijks onderh. wijk 1 

 dagelijks onderh. Heerlijk Recht 

 vervangingswerkzaamheden 

 

 Standaard groentaken, zoals: 

klachten en meldingen 

afhandelen, snoeien beplanting, 

schoonhouden valondergronden, 

verwijderen opschot en 

overhangende takken 

watergangen 

 burgerparticipatie 

 ondersteuning weekenddiensten 

kinderboerderij/heemtuin  

 

Standaard 

groentaken 

Aanvullende 

taken 
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Contract Einde looptijd Acties  

Onderhoud gazons en bermen 15 maart 2019 Aanbesteden 

Onderhoud groen 1 juni 2019 Aanbesteden  

Boomcontrole Eenmalig 2017 Geen actie  

Inhuur DZB 01-02-2019 Inbesteed 01-02-2019 

Bloembakken Eenmalig 2018 Geen actie 

Onderhoud Heerlijk Recht Raamcontract Geen actie 

Levering bomen 1 juni 2019 Aanbesteden  

Levering struiken en vaste 
planten 

1 juni 2019 Aanbesteden  

Bestrijding eikenprocessierups Eind 2018 
Met 1 jaar verlengen, toevoegen bestrijding 
met lieveheersbeestjes 

Tabel 5.2 overzicht contracten dagelijks onderhoud 
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6 Groot onderhoud 

6.1 Inleiding 

Groot onderhoud aan het groen wordt uitgevoerd door de buitendienst (team groenonderhoud), 

bestaande uit 4 wijkteams en door derden. Team groenonderhoud streeft uitvoering van adequaat 

groot onderhoud na om aan de gestelde kwaliteitseisen te voldoen en de openbare ruimte schoon, 

heel en veilig te houden.  

6.2 Proces uitvoering  

Er zijn vier wijkteams die het groot onderhoud (GO) verzorgen. In de huidige situatie (september 

2018) is in wijk 1 geen wijkteam beschikbaar, en zijn alle werkzaamheden voor deze wijk uitbesteed. 

Het volgende schema geeft weer wat de wijkteams op hoofdlijnen uitvoeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 6.1 overzicht taken buitendienst groot onderhoud 

Werkhandelingen groot onderhoud zijn opgenomen in bijlage 4 ‘takenpakket’. 

6.3 Contracten 

Er loopt een aantal contracten. De meeste contracten lopen 1 juni 2019 af. Dat betekent dat dit jaar 

de contracten geactualiseerd en herzien moeten worden zodat een nieuwe aanbesteding kan 

plaatsvinden. De volgende tabel geeft een overzicht van lopende contracten, wanneer de contracten 

aflopen en welke acties nodig zijn.  

Contract Einde looptijd Acties  

Onderhoud groen 1 juni 2019 Aanbesteden  

Onderhoud bomen Eind 2018 Aanbesteden 

Onderhoud wijk 1 
Onderhoud Heerlijk Recht 

Raamcontract Geen actie 

Levering bomen 1 juni 2019 Aanbesteden  

Levering struiken en vaste 
planten 

1 juni 2019 Aanbesteden  

Tabel 6.2 overzicht contracten groot onderhoud 

derden   

wijkteam 1 

wijkteam 2 

wijkteam 3 

wijkteam 4  

Onderhoudssnoei, verjongingssnoei, 

herstelwerkzaamheden gras 

 

 snoeien bomen 

 alle onderhoud wijk 1 

 onderhoudssnoei, verjongingssnoei,        

herstelwerkzaamheden gras Heerlijk Recht 
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7 Vervangingen 

7.1 Inleiding 

Vervanging wordt uitgevoerd door derden. Team groenonderhoud streeft uitvoering van adequate 

vervanging na om aan de gestelde kwaliteitseisen te voldoen en de openbare ruimte schoon, heel en 

veilig te houden.  

7.2 Proces uitvoering 

De meeste vervanging vindt op projectmatige basis plaats, bijvoorbeeld als een straat of buurt wordt 

heringericht of gerenoveerd. Deze projecten worden veelal geïnitieerd door RO beleid en projecten 

en Samen infra. De desbetreffende projectleider neemt in de 1e fase contact op met de 

groenbeheerder.  

 

Daarnaast vindt vervanging of omvorming plaats van groen dat is afgeschreven. De groenbeheerder 

bepaalt jaarlijks samen met het wijkteam welk groen aan vervanging en/of omvorming toe is nadat 

hij/zij een groeninspectie heeft uitgevoerd. De werkhandelingen voor deze ‘reguliere’ vervanging zijn 

opgenomen in bijlage 4 takenpakket. 

 

Groentoets  

Voor elk project wordt een groentoets opgesteld. In de groentoets komen in ieder geval de volgende 

onderwerpen aan de orde: 

- Toets aan de vastgestelde groenbeleidskaders. 

- Opnemen groenbalans. In de groenbalans wordt gekeken hoeveel groen er voor en na de 

realisatie van het project aanwezig is. 

- Specifieke aandacht voor beplanting en bomen. 
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8 Inspectie systematiek 

8.1 Inleiding 

Het inspecteren van het openbaar groen vindt plaats om grip te houden op de onderhoudskwaliteit 

en gesteldheid van het groen- en bomenbestand in de gemeente. De uitkomsten van deze inspecties 

zijn medebepalend voor de onderhoudsplanning van de gemeente.  

De gemeente voert jaarlijks de volgende metingen en inspecties uit: 

- Een kwaliteitsmeting beleid; 

- Besteksmeting onkruid;  

- Visuele beoordeling bij bomen (VTA inspectie); 

- Technische inspectie beplanting; 

- Bewonersschouw; 

- Gegevensbeheer. 

8.2 Kwaliteitsmeting 

In Leiderdorp wordt twee keer per jaar een beleidsmeting uitgevoerd om te beoordelen of het 

vastgestelde kwaliteitsniveau voor de openbare ruimte, waaronder het groen, wordt gehaald.  

 

Over de gehele gemeente is een raster van 100x100 meter gelegd, waarbij elk vierkant een 

(potentiële) meetlocatie is. Tijdens elke meting worden willekeurig 100 punten geselecteerd. Een 

inspecteur beoordeelt of de locatie voldoet aan de beeldkwaliteit en gebruikt hiervoor 

beeldmeetlatten en de meetinstructie uit de kwaliteitscatalogus van CROW. 

 

RT Leefomgeving voert ook in de toekomst de beleidsmetingen uit. De resultaten worden gebruikt 

voor eventuele bijsturing in onderhoud. 

8.3 Besteksmeting onkruid 

Sinds dit jaar vindt een besteksmeting onkruid plaats. De resultaten uit een besteksmeting bepalen 

of de eisen uit het bestek worden gehaald. Bovendien kunnen de resultaten worden gebruikt om in 

de uitvoeringsplanning van de onderhoudstaken bij te sturen. 

 

RT Leefomgeving voert  besteksmetingen uit voor onderwerpen uit een bestek of voor onderwerpen 

waarbij het wenselijk is nadere informatie te verzamelen voor mogelijke (dagelijkse) bijsturing van de 

onderhoudsplanning.  

8.4 Visuele beoordeling bij bomen 

Een boomeigenaar is volgens de Nederlandse wetgeving verantwoordelijk om voldoende zorg te 

besteden aan zijn bomenbestand. Om aantoonbaar te maken dat de gemeente aan deze zorgplicht 

voldoet, worden de bomen minimaal één keer per 3 jaar visueel beoordeeld met de VTA inspectie.  

 

De VTA inspectie is uitsluitend een visuele beoordeling van de staat van de bomen. De 

boomdeskundige let hierbij op afwijkingen, zoals zware dode takken (‘grof dood hout’), aantastingen 

van stamvoet of stam en andere mogelijke gebreken die de veiligheid van de boom aangaan. Blijkt uit 

het boomveiligheidsonderzoek dat een boom een gebrek vertoont dat op korte termijn nader 

onderzoek vereist, dan zal dit vervolgens worden ingepland en uitgevoerd. 
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Met de resultaten van een controle kan onderbouwd worden of het verantwoord is om een boom of 

reeks bomen te laten staan. Bovendien is er bij schade, zoals een ongeval dat ontstaat na het 

afbreken van een tak, een bewijs dat in ieder geval aan de zorgplicht is voldaan.  

 

Voor de uitvoering van VTA inspectie worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:  

- Bomen met een normale gevaarzetting worden één keer per 3 jaar gecontroleerd. 

- Bomen met een verhoogde gevaarzetting (volwassen bomen langs doorgaande wegen) en 

attentie bomen) worden jaarlijks gecontroleerd. 

- De actuele inspectiegegevens worden geregistreerd in GBI, zodat na de inspectie een 

maatregelenplan kan worden opgesteld. 

 

RT Leefomgeving blijft de VTA inspectie 1 keer in de 3 jaar uitvoeren, en elk jaar bij bomen met een 

verhoogde gevaarzetting.  

8.5 Technische inspectie beplanting 

Voor het kunnen blijven uitvoeren van adequaat onderhoud is het belangrijk dat de technische 

kwaliteit van het groen op orde is. Voorbeelden van technische aspecten zijn de mate waarin kale 

plekken in de beplanting aanwezig zijn, de vitaliteit van de beplanting, de mate waarin een plantvak 

is overwoekerd met agressieve onkruiden en de snoeitoestand van de beplanting.  De uitkomsten 

van de technische inspectie van de beplanting gebruiken de beheerders om te bepalen welke 

beplanting wordt vervangen of omgevormd. Deze inspectie voeren de beheerders één keer per jaar 

uit.  

8.6 Bewonersschouw 

Tenslotte zijn er bewonersschouwen. Deze schouwen zijn wijkgericht en in ontwikkeling. In sommige 

wijken zijn de afgelopen jaren diverse schouwen uitgevoerd, in andere wijken nog niet. Kortom, de 

bewonersschouwen worden nog niet structureel en in elke wijk ingezet.  Belangrijk aan de 

bewonersschouw is dat het initiatief bij de bewoner ligt. De schouw gaat in op de beleving, waarvan 

beheer een onderdeel is. De gemeente stimuleert de bewonersschouw en wil in de toekomst 

regelmatiger en gestructureerder bewonersschouwen inzetten. De groenbeheerder neemt deel aan 

de bewonersschouw en zorgt ervoor dat acties uit de schouw met betrekking tot groen worden 

opgepakt.  

 

De groenbeheerder loopt  mee tijdens bewonersschouwen en zorgt ervoor dat acties worden 

uitgezet met betrekking tot groen die uit de schouw naar voren komen. 

8.7 Gegevensbeheer  

Areaal en inspectiegegevens worden beheerd in GBI/Geovisia-GIS. Voor de kwaliteitsmetingen wordt 

de tool Apptimize gebruikt. 

 

Na renovatie of vervanging worden wijzigingen door de groenbeheerder doorgegeven aan de 

verantwoordelijke gegevensbeheerder. Deze verwerkt de mutaties vervolgens in het beheersysteem. 
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9 Kwantiteit geïnspecteerd groen 
Areaalgegevens actuele situatie 

Voor de doorrekening is uitgegaan van de huidige situatie in de gemeente Leiderdorp. De gemeente 

heeft een verschillende leeftijdsopbouw van wijken. Er zijn zowel oude als nieuwe wijken aanwezig. 

Voor de berekening zijn de arealen vanuit Geovisia – GIS van juli 2018 gebruikt. Daarin zijn de wijken 

en grootgroengebieden meegenomen. 

 

Hierna is een overzicht gegeven van de totale areaalgegevens van de gemeente Leiderdorp. 
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BOMEN stuk   5081 1913 5121 3527 15 

BOSPLANTSOEN are 3066 1547 89 776 236 417 

SIERPLANTSOEN are 1334 277 323 437 277 21 

GRAS & KRUIDACHTIGEN are 8643 1687 1730 2268 1572 1387 

BOMEN BUITENGEBIED stuk 966 0 0 0 0 966 

HOUTSNIPPERPADEN are 262 93 40 57 72   

OEVERS Are 910 0 0 0 0 910 
Tabel 9.1 overzicht actueel areaal 

 

Bijlage 2 toont meer details over de arealen. 

 

Toekomstige areaaluitbreidingen en veranderingen 

De komende 5 jaar wordt naar verwachting een aantal (grote) projecten uitgevoerd, zoals 

grootschalige renovatie. Daarnaast vindt gedurende de jaren regelmatig omvorming van het groen 

plaats. Denk aan het omvormen van bosplantsoen naar ruimtelijker groen, zoals gras en 

heestervakken. Dit met het oogpunt op duurzaamheid, afwatering en lagere onderhoudskosten. 

De volgende projecten en (grootschaliger) omvormingen staan voor de komende jaren op de 

planning:  

 

Project Verwachting uitvoering 

Renovatie Oranjewijk (Wijk 4) ivm 
stadsverwarming en riolering 

2020 

Inrichting Amaliaplein, o.a. Lidl 2019 

Ophoging Leyhof 2019-2021 
Tabel 9.2 overzicht te verwachten uitbreidingen 

9.1 Grondsoort 

De bodem in de gemeente Leiderdorp is opgebouwd uit twee verschillende bodemtypen. 

Het noordelijke gedeelte bestaat met name uit klei met een zware tussenlaag of ondergrond en het 

zuidelijke gedeelte voornamelijk uit klei op veen, zoals aangegeven in de volgende figuur.  

Met deze grondsoort is een intensief onderhoud zoals onkruidbeheersing nodig om op het 

afgesproken kwaliteitsniveau te kunnen blijven. 
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Figuur 9.3 - bodemkaart gemeente Leiderdorp 
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10 Kwaliteit geïnspecteerd groen  

10.1 Inleiding  

Sinds 2014 is de kwaliteit van de openbare ruimte, waaronder het groen, gemeten met de 

meetlatten uit de schouwgids van 2011 van Leiderdorp. Sinds 2018 zijn deze meetlatten omgezet 

naar de meetlatten uit de Kwaliteitscatalogus CROW. 

10.2 Resultaat 

Sinds er metingen zijn, laten de resultaten zien dat het groen op een aantal beheeronderdelen 

kwaliteit C heeft, omdat meer dan 10% C of lager is gemeten. Dit geldt vooral voor onkruid in 

beplanting en kale plekken in heesters. In 2018 zijn daar overgroei van beplanting en grashoogte bij 

gekomen. Voor de overige groenonderdelen, zoals wortelopschot, beschadiging en kaal gras zijn de 

gemeten kwaliteiten daarentegen meestal een A of net kwaliteitsniveau B. 

Kortom een aantal onderdelen van groen voldoet al jaren niet aan de vastgestelde kwaliteit, andere 

onderdelen voldoen juist ruimschoots aan de vastgestelde kwaliteit. De volgende grafiek laat de 

meetresultaten voor groen zien van 2014-2018.  

 

 
Figuur 10.1 trendgrafiek kwaliteitsmetingen 

 

De resultaten op meetlatniveau zijn in bijlage 5 opgenomen.  

10.3 Groeninspectie  
Onlangs heeft team Leefomgeving een groeninspectie uitgevoerd om te bepalen welke groenvakken 

zijn afgeschreven en aan vervanging of omvorming toe zijn.  
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10.4 Organisatie  

Voor het beheer van het groen zijn vier wijkteams aanwezig. Elk wijkteam heeft één wijk onder zijn 

hoede. De wijkteams verzorgen een groot deel van het groenonderhoud.  

Het zijn zelfsturende teams. Dat betekent dat er geen centrale aansturing meer is voor de wijkteams.  

Daarnaast zijn een aantal onderhoudswerkzaamheden uitbesteed aan derden. Denk aan het maaien 

van bermen en gazons. 

Toezicht op onderhoud, waaronder groenonderhoud dat door derden wordt uitgevoerd, ligt bij RT 

Samen infra en RT leefomgeving. 

 

Wijkteam Buitendienst  
regulier  

Buitendienst  
DZB  

Derden  

wijkteam 1:  Nvt Nvt Alle onderhoud 

wijkteam 2:  3 (2,9 fte) 4 (3,9 fte) Maaien gras, steken harde graskanten, snoeien 
bomen 

wijkteam 3:  3 (3 fte) 1 (1fte) Maaien gras, steken harde graskanten, snoeien 
bomen 

wijkteam 4:  3 (3 fte) 1 (0,6 fte) Maaien gras, steken harde graskanten, snoeien 
bomen, onderhoud Heerlijk Recht 

Groot 
groengebieden 

Nvt Nvt Alle onderhoud 

Totaal 9 (8,9 fte) 6 (5,6 fte)  
Tabel 10.2 overzicht beschikbare capaciteit 
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11 Kosten groenbeheer 

11.1 Uitgangspunten 
De beheerkosten zijn berekend op basis van aangeleverde areaalgegevens, uurtarieven, werkpakketten 

en eenheidsprijzen. De werkpakketten en eenheidsprijzen zijn gebaseerd op landelijk erkende normen en 

marktprijzen en aangepast op de specifieke uitgangspunten zoals de grondslag, bepaalde 

uitvoeringsmethoden (o.a. maaimethodes, onkruidbestrijdingsmethode) en vervuilingssnelheid.   

 

De berekening van de life-cycle-costs is een theoretische calculatie o.b.v. de kwaliteitsuitgangspunten, 

aangevuld met activiteiten die specifiek zijn voor het de gemeente, zoals ondersteuning bij vegen of 

gladheidbestrijding etc.  

Voor het afgesproken kwaliteitsniveau (B) en voor elke voorziening zijn eenheidsprijzen berekend op basis 

van de werkpakketten. Het kostenmodel is gebruikt om te berekenen wat de beheerkosten zijn bij de na 

te streven kwaliteitsniveaus. De volgende figuur geeft de calculatiemethode weer. 

 
Figuur 11.1 calculatiemethode 

 

Proces doorrekening 

Het kostenmodel gaat uit van eenheidsprijzen die zijn gebaseerd op de gemiddelde kosten per jaar 

voor een beheeronderdeel. De eenheidsprijzen vermenigvuldigd met het areaal geeft het totaal 

benodigd budget om de voorzieningen op een bepaald niveau te onderhouden. Het is een 

theoretische calculatie die uitgaat van een homogene kwaliteit en leeftijd van het te onderhouden 

areaal. Het gaat niet uit van achterstanden. 

11.2 Werkpakketten 

De kosten zijn doorgerekend voor het dagelijks en groot onderhoud en vervanging van alle 

groenonderdelen. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen werkhandelingen die de buitendienst 

uitvoert en die derden uitvoeren. De werkpakketten zijn opgenomen in bijlage 4 takenpakket. 
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11.3 Takenlijst en overige taken 

Naast het reguliere groenonderhoud besteden de vier wijkteams ook uren aan de volgende taken: 

- Begraven. 

- Voorlopen begrafenissen en verstrooiingen. 

- Inzet voor andere teams: de medewerkers worden ingezet in het serviceteam.  

- Inzet rondom de jaarwisseling en evenementen: het schoonhouden van de wegen. 

- Schoonmaken auto’s: de auto’s worden wekelijks schoongespoten. 

- Ondersteuning reiniging (ledigen afvalbakken e.d.) 

- Onderhoud aan de kinderboerderij en heemtuin. 

- Inzet gladheidsbestrijding.  
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11.4 Kosten per kostensoort 

Met Impact online© is berekend welke middelen theoretisch jaarlijks gemiddeld nodig zijn om de 

huidige kwaliteit duurzaam in stand te houden. In de doorrekening is geen rekening gehouden met 

toekomstige renovaties of eventuele achterstanden.  

 

De jaarlijks berekende middelen bedragen voor de uitvoering van het beheer en onderhoud circa 

€1.725.000. Zie hieronder de gedetailleerde uitwerking. 
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Totaal € 1.097.000 € 269.000 € 260.000 € 1.725.000 € 1.733.000 € 8.000

GROEN 13042,7 are € 114,70 € 976.000 € 264.000 € 256.000 € 1.596.000 € 1.733.000 € 137.000

BOMEN 15657 stuk € 19,75 € 96.340 € 101.000 € 112.000 € 309.000

BOSPLANTSOEN 3065,6 are € 63,28 € 74.490 € 95.960 € 23.530 € 194.000

SIERPLANTSOEN 1334,1 are € 269,29 € 226.000 € 54.370 € 78.810 € 359.000

GRAS & KRUIDACHTIGEN 8643 are € 26,72 € 213.000 € 7.160 € 11.280 € 231.000

BOMEN BUITENGEBIED 966 stuk € 10,15 € 1.480 € 5.210 € 3.120 € 9.800

OVERIG € 4.120 € 0,00 € 100.000 € 104.120

Budget en kosten € 372.000 € 0,00 € 0,00 € 396.290 € 108.000 -€ 288.290

Verrekening uurtarief eigen dienst (52,01) € 188.000 € 0,00 € 0,00 € 188.000

Milieu educatief centrum € 12.440 € 0,00 € 0,00 € 12.440 € 12.440 € 0,00

Overige kosten € 1.240 € 0,00 € 0,00 € 1.240 € 1.240 € 0,00

Advieskosten € 30.920 € 0,00 € 0,00 € 30.920 € 30.920 € 0,00

Subsidie niet overheidssector € 20.600 € 0,00 € 0,00 € 20.600 € 20.600 € 0,00

Kinderboerderij overige kosten € 11.250 € 0,00 € 0,00 € 11.250 € 11.250 € 0,00

Huuropbrengsten extern € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

volkstuinencomplex overige kosten € 2.640 € 0,00 € 0,00 € 2.640 € 2.640 € 0,00

bollen planten (2019-2021) € 100.000 € 0,00 € 0,00 € 100.000

natuurmeetnet € 5.150 € 0,00 € 0,00 € 5.150 € 5.150 € 0,00

kapitaallasten € 0,00 € 0,00 € 24.050 € 24.050 € 24.050 € 0,00

VERHARDING 261,92 are € 34,29 € 745,00 € 4.620 € 3.620 € 8.980

HOUTSNIPPERPADEN 261,92 are € 34,29 € 745,00 € 4.620 € 3.620 € 8.980

WATER 910 m1 € 10,13 € 9.220 € 0,00 € 0,00 € 9.220

OEVERS 910 m1 € 10,13 € 9.220 € 0,00 € 0,00 € 9.220

REINIGING 11113,8 are € 2,12 € 23.520 € 0,00 € 0,00 € 23.520

VUIL IN GROEN 11113,8 are € 2,12 € 23.520 € 0,00 € 0,00 € 23.520

AANVULLENDE TAKEN € 76.450 € 0,00 € 0,00 € 76.450

Begraven € 3.250 € 0,00 € 0,00 € 3.250

Serviceteam € 38.580 € 0,00 € 0,00 € 38.580

Inzet rondom jaarwisseling / evenementen € 1.820 € 0,00 € 0,00 € 1.820

Schoonmaken auto's € 9.750 € 0,00 € 0,00 € 9.750

Ondersteuning reiniging (ledigen afvalbakken etc.) € 3.900 € 0,00 € 0,00 € 3.900

Kinderboerderij/heemtuin personeelskosten € 9.010 € 0,00 € 0,00 € 9.010

Gladheidbestrijding € 10.140 € 0,00 € 0,00 € 10.140
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11.5 Benodigde capaciteit 

Met Impact online© is berekend welke capaciteit theoretisch jaarlijks gemiddeld nodig is om de 

huidige kwaliteit duurzaam in stand te houden. In de doorrekening is geen rekening gehouden met 

toekomstige renovaties of eventuele achterstanden.  

 

De jaarlijks benodigde capaciteit van de eigen dienst voor de uitvoering van het beheer en 

onderhoud bedraagt ca. 15.500 uur. Dit is dus exclusief benodigde uren voor werkzaamheden van 

derden, waaronder ook exclusief wijk 1 en grootgroengebieden. 
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12 Budgetten 

12.1 Uitgangspunten 

- De beschikbare middelen vloeien voort uit de exploitatiebegroting 2020, zie hierna in figuur 

12.1. 

- Voor het vergelijken van de beschikbare capaciteit met de benodigde capaciteit is het van 

belang om de normuren te bepalen. Om dit te achterhalen zijn de direct productieve uren 

berekend. Direct productieve uren zijn alle beschikbare uren die direct ten bate komen van de 

producten/diensten. De overige uren (improductieve uren), zoals verlof, feestdagen, 

ziekteverzuim, opleiding, overleggen, uitjes, etc. zijn niet meegenomen.  

- Daarnaast moet rekening worden gehouden met organisatieverlies en de productiefactor. 

Organisatieverlies is de tijd die (procentueel) verloren gaat door de wijze van organiseren. 

Gedacht moet worden aan reistijd van en naar de werkplek, pauze in werktijd etc. 

De productiefactor is de productie die een medewerker per uur levert in verhouding tot de 

gemiddelde productie van reguliere medewerkers, van gemiddelde leeftijd, zonder 

beperkingen.  

 

12.2 Beschikbare middelen 

De exploitatiebegroting 2020 van de gemeente Leiderdorp is verdeeld in budgetten, te gebruiken 

voor het beheer en onderhoud en voor overige budgetten (o.a. personeelskosten binnendienst). De 

beschikbare financiële middelen voor het uitvoeren van het beheer en onderhoud voor groen 

bedraagt circa € 1.733.000. In 2022 bedraagt dit ca. €1.632.000, in verband met een investering van 

ca €100.000 voor bloembollen voor de jaren ’18-‘21. 

 

  



 

Toelichting huidige kostenposten  

- Milieu Educatief centrum – overige kosten: reguliere onderhoudskosten  

- Milieu Educatief centrum – dagelijks onderhoud: reguliere onderhoudskosten 

- Groenonderhoud - overige kosten: onvoorziene kosten 

- Groenonderhoud - uitbestede werkzaamheden: maaibestek en overige kosten voor groen 

- Groenonderhoud – advieskosten: opstellen beheerplannen e.d. 

- Groenonderhoud – toevoeging in voorziening: budget voor vervanging 

- Groenonderhoud – dagelijks onderhoud: budget voor dagelijks onderhoud en bestekken 

- Bomenonderhoud – dagelijks onderhoud: het snoeien van bomen door derden 

- Groenbeleid en regio – subsidie niet overheidssector: gemeentelijke bijdrage Stichting Land van Wijk en Wouden 

- Groenbeleid en regio – dagelijks onderhoud: budget voor natuurmeetnet. 

- Houtkamp – dagelijks onderhoud: het dagelijks groenonderhoud in park de Houtkamp, zoals gras maaien, maaien sloten, snoeien beplanting e.d. 

- Heemtuin – dagelijks onderhoud: het dagelijks groenonderhoud in de heemtuin, zoals snoeien, schoffelen e.d. 

- Kinderboerderij – overige kosten: reguliere onderhoudskosten 

Kostenplaats Grootboek MJB 2020 MJB 2021 MJB 2022 MJB 2023 MJB 2024 MJB 2025 MJB 2026 MJB 2027 MJB 2028 MJB 2029 MJB 2030

6255002 Milieu Educatief Centrum 4094 Overige kosten 12.445                 12.445 12.445 12.445 12.445 12.445 12.445 12.445 12.445 12.445 12.445

6255002 Milieu Educatief Centrum 4340 Dagelijks onderhoud 685                       685 685 685 685 685 685 685 685 685 685

6256000 Groenonderhoud e/b 4094 Overige kosten 1.237                   1.237 1.237 1.237 1.237 1.237 1.237 1.237 1.237 1.237 1.237

6256000 Groenonderhoud e/b 4113 Uitbestede werkzaamheden 195.743               195.743 195.743 195.743 195.743 195.743 195.743 195.743 195.743 195.743 195.743

6256000 Groenonderhoud e/b 4168 Advieskosten 30.918                 30.918 30.918 30.918 30.918 30.918 30.918 30.918 30.918 30.918 30.918

6256000 Groenonderhoud e/b 4297 Toevoeging in voorziening 196.766               196.766 196.766 196.766 196.766 196.766 196.766 196.766 196.766 196.766 196.766

6256000 Groenonderhoud e/b 4340 Dagelijks onderhoud 608.319               608.319 506.919 506.919 506.919 506.919 506.919 506.919 506.919 506.919 506.919

6256006 Bomenonderhoud 4340 Dagelijks onderhoud 81.396                 81.396 81.396 81.396 81.396 81.396 81.396 81.396 81.396 81.396 81.396

6256007 Groen beleid en regio 4226 Subsidie niet overheidssector 20.604                 20.604 20.604 20.604 20.604 20.604 20.604 20.604 20.604 20.604 20.604

6256007 Groen beleid en regio 4340 Dagelijks onderhoud 5.151                   5.151 5.151 5.151 5.151 5.151 5.151 5.151 5.151 5.151 5.151

6256050 Houtkamp 4340 Dagelijks onderhoud 18.544                 18.544 18.544 18.544 18.544 18.544 18.544 18.544 18.544 18.544 18.544

6256051 Heemtuin 4340 Dagelijks onderhoud 4.121                   4.121 4.121 4.121 4.121 4.121 4.121 4.121 4.121 4.121 4.121

6256052 Kinderboerderij 4094 Overige kosten 11.253                 11.253 11.253 11.253 11.253 11.253 11.253 11.253 11.253 11.253 11.253

6256052 Kinderboerderij 4297 Toevoeging in voorziening 1.559                   1.559 1.559 1.559 1.559 1.559 1.559 1.559 1.559 1.559 1.559

6256052 Kinderboerderij 4340 Dagelijks onderhoud 512                       512 512 512 512 512 512 512 512 512 512

6256053 Volkstuinencomplex 4094 Overige kosten 2.637                   2.637 2.637 2.637 2.637 2.637 2.637 2.637 2.637 2.637 2.637

6256053 Volkstuinencomplex 8011 Huuropbrengsten extern -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

Kapitaallasten 24.050             23.884             23.718             23.552             16.385             16.272             16.158             15.690             15.579             12.157             12.157

Personeelskosten 516.955            516.955,00€     516.955,00€     516.955,00€     516.955,00€     516.955,00€     516.955,00€     516.955,00€     516.955,00€     516.955,00€     516.955,00€     

totaal 1.732.900         1.732.700        1.631.200        1.631.000        1.623.800        1.623.700        1.623.600        1.623.100        1.623.000        1.619.600        1.619.600        
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- Kinderboerderij – toevoeging in voorziening: budget voor vervanging 

- Kinderboerderij – dagelijks onderhoud: budget voor dagelijks onderhoud 

- Volkstuinencomplex – overige kosten: inzet derden en materieel t.b.v. onderhoud 

- Volkstuinencomplex – huuropbrengsten van het volkstuinencomplex 

- Kapitaallasten: rente en afschrijving op de investeringen 

- Personeelskosten: salariskosten wijkteams.  

 

 



 

12.3 Beschikbare capaciteit 

De beschikbare capaciteit voor de beheertaken die de buitendienst uitvoert bedraagt 14,4 fte en 

komt overeen met 15.334 normuren.   

 

12.4 Benodigd budget 

Het berekende budget is €1.725.000. Kortom, het budget is toereikend om het groen van de 

gemeente Leiderdorp op kwaliteitsniveau B te behouden. Het verschil tussen beschikbaar en 

benodigd budget bedraagt ca. € 8.000, een te verwaarlozen verschil.  

 

Vanaf 2019 wordt de onkruidbeheersing in beplanting en zwerfafvalbeheersing bij een derde partij 

belegd. Tot op heden voeren de eigen wijkteams deze werkzaamheden uit ondersteund door DZB. 

Vanaf 2019 vindt er daarom een verschuiving van budgetten plaats. Ook qua indeling van de 

begroting vinden verschuivingen plaats, welke hierna zijn toegelicht. 

 

Beschikbaar versus benodigd Wijk 1 Wijk 2 Wijk 3 Wijk 4 
Grootgroen

gebieden
Totaal

Beschikbare uren 0 6.844 4.394 4.096 0 15.334

Beschikbare FTE 0 6,8 4,0 3,7 0 14,4



 
 

Toelichting nieuwe kostenposten  

- Milieu Educatief Centrum – overige kosten: kostenplaats wordt overgeheveld naar dagelijks onderhoud. 

- Milieu Educatief Centrum – dagelijks onderhoud: reguliere onderhoudskosten. 

- Groenonderhoud - overige kosten: kostenplaats wordt overgeheveld naar advieskosten. 

- Groenonderhoud - uitbestede werkzaamheden: maaibestek, onkruidbestek e.d. 

- Groenonderhoud – advieskosten: opstellen beheerplannen e.d. 

- Groenonderhoud – toevoeging in voorziening: budget voor vervanging/omvormingen en voor grote projecten. 

- Groenonderhoud – dagelijks onderhoud: budget voor kleine werkzaamheden, zoals grondwerkzaamheden e.d. 

- Bomenonderhoud – dagelijks onderhoud: het snoeien van bomen door derden 

- Groenbeleid en regio – subsidie niet-overheidssector: gemeentelijke bijdrage Stichting Land van Wijk en Wouden 

- Groenbeleid en regio – dagelijks onderhoud: budget voor natuurmeetnet. 

- Houtkamp – dagelijks onderhoud: het dagelijks groenonderhoud in park de Houtkamp, zoals gras maaien, maaien sloten, snoeien beplanting e.d. 

- Heemtuin – dagelijks onderhoud: het dagelijks groenonderhoud in de heemtuin, zoals snoeien, schoffelen e.d. 

- Kinderboerderij – overige kosten: kostenplaats wordt overgeheveld naar dagelijks onderhoud. 

Kostenplaats Grootboek MJB 2020 MJB 2021 MJB 2022 MJB 2023 MJB 2024 MJB 2025 MJB 2026 MJB 2027 MJB 2028 MJB 2029 MJB 2030

6255002 Milieu Educatief Centrum 4094 Overige kosten -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

6255002 Milieu Educatief Centrum 4340 Dagelijks onderhoud 13.130                 13.130 13.130 13.130 13.130 13.130 13.130 13.130 13.130 13.130 13.130

6256000 Groenonderhoud e/b 4094 Overige kosten -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

6256000 Groenonderhoud e/b 4113 Uitbestede werkzaamheden 741.224               741.224 641.224 641.224 641.224 641.224 641.224 641.224 641.224 641.224 641.224

6256000 Groenonderhoud e/b 4168 Advieskosten 32.155                 32.155 32.155 32.155 32.155 32.155 32.155 32.155 32.155 32.155 32.155

6256000 Groenonderhoud e/b 4297 Toevoeging in voorziening 310.000               310.000 310.000 310.000 310.000 310.000 310.000 310.000 310.000 310.000 310.000

6256000 Groenonderhoud e/b 4340 Dagelijks onderhoud 30.000                 30.000                 30.000                 30.000                 30.000                 30.000                 30.000                 30.000                 30.000                 30.000                 30.000                 

6256006 Bomenonderhoud 4340 Dagelijks onderhoud 101.000               101.000 101.000 101.000 101.000 101.000 101.000 101.000 101.000 101.000 101.000

6256007 Groen beleid en regio 4226 Subsidie niet overheidssector 20.604                 20.604 20.604 20.604 20.604 20.604 20.604 20.604 20.604 20.604 20.604

6256007 Groen beleid en regio 4340 Dagelijks onderhoud 5.151                   5.151 5.151 5.151 5.151 5.151 5.151 5.151 5.151 5.151 5.151

6256050 Houtkamp 4340 Dagelijks onderhoud 18.544                 18.544 18.544 18.544 18.544 18.544 18.544 18.544 18.544 18.544 18.544

6256051 Heemtuin 4340 Dagelijks onderhoud 4.121                   4.121 4.121 4.121 4.121 4.121 4.121 4.121 4.121 4.121 4.121

6256052 Kinderboerderij 4094 Overige kosten -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

6256052 Kinderboerderij 4297 Toevoeging in voorziening -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

6256052 Kinderboerderij 4340 Dagelijks onderhoud 13.324                 13.324 13.324 13.324 13.324 13.324 13.324 13.324 13.324 13.324 13.324

6256053 Volkstuinencomplex 4094 Overige kosten 2.637                   2.637 2.637 2.637 2.637 2.637 2.637 2.637 2.637 2.637 2.637

6256053 Volkstuinencomplex 8011 Huuropbrengsten extern -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

Kapitaallasten 24.050             23.884             23.718             23.552             16.385             16.272             16.158             15.690             15.579             12.157             12.157

Personeelskosten 516.955            516.955 516.955 516.955 516.955 516.955 516.955 516.955 516.955 516.955 516.955

totaal 1.832.900         1.832.700        1.732.600        1.732.400        1.725.200        1.725.100        1.725.000        1.724.500        1.724.400        1.721.000        1.721.000        
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- Kinderboerderij – toevoeging in voorziening: kostenplaats wordt overgeheveld naar dagelijks onderhoud. 

- Kinderboerderij – dagelijks onderhoud: budget voor dagelijks onderhoud en deels vervanging 

- Volkstuinencomplex – overige kosten: inzet derden en materieel t.b.v. onderhoud 

- Volkstuinencomplex – huuropbrengsten van het volkstuinencomplex 

- Kapitaallasten: rente en afschrijving op de investeringen 

- Personeelskosten: salariskosten wijkteams.  

 



12.5 Verschil beschikbaar versus benodigd budget 

 

 

  

Kostenplaats Grootboek MJB 2020 MJB 2021 MJB 2022 MJB 2023 MJB 2024 MJB 2025 MJB 2026 MJB 2027 MJB 2028 MJB 2029 MJB 2030

6255002 Milieu Educatief Centrum 4094 Overige kosten 12.445                 12.445                 12.445                 12.445                 12.445                 12.445                 12.445                 12.445                 12.445                 12.445                 12.445                 

6255002 Milieu Educatief Centrum 4340 Dagelijks onderhoud -12.445                -12.445 -12.445 -12.445 -12.445 -12.445 -12.445 -12.445 -12.445 -12.445 -12.445

6256000 Groenonderhoud e/b 4094 Overige kosten 1.237                   1.237                   1.237                   1.237                   1.237                   1.237                   1.237                   1.237                   1.237                   1.237                   1.237                   

6256000 Groenonderhoud e/b 4113 Uitbestede werkzaamheden -545.481             -545.481 -545.481 -545.481 -545.481 -545.481 -545.481 -545.481 -545.481 -545.481 -545.481

6256000 Groenonderhoud e/b 4168 Advieskosten -1.237                  -1.237 -1.237 -1.237 -1.237 -1.237 -1.237 -1.237 -1.237 -1.237 -1.237

6256000 Groenonderhoud e/b 4297 Toevoeging in voorziening -113.234             -113.234 -113.234 -113.234 -113.234 -113.234 -113.234 -113.234 -113.234 -113.234 -113.234

6256000 Groenonderhoud e/b 4340 Dagelijks onderhoud 578.319               578.319 578.319 578.319 578.319 578.319 578.319 578.319 578.319 578.319 578.319

6256006 Bomenonderhoud 4340 Dagelijks onderhoud -19.604                -19.604 -19.604 -19.604 -19.604 -19.604 -19.604 -19.604 -19.604 -19.604 -19.604

6256007 Groen beleid en regio 4226 Subsidie niet overheidssector -                            0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6256007 Groen beleid en regio 4340 Dagelijks onderhoud -                            0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6256050 Houtkamp 4340 Dagelijks onderhoud -                            0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6256051 Heemtuin 4340 Dagelijks onderhoud -                            0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6256052 Kinderboerderij 4094 Overige kosten 11.253                 11.253                 11.253                 11.253                 11.253                 11.253                 11.253                 11.253                 11.253                 11.253                 11.253                 

6256052 Kinderboerderij 4297 Toevoeging in voorziening 1.559                   1.559 1.559 1.559 1.559 1.559 1.559 1.559 1.559 1.559 1.559

6256052 Kinderboerderij 4340 Dagelijks onderhoud -12.812                -12.812 -12.812 -12.812 -12.812 -12.812 -12.812 -12.812 -12.812 -12.812 -12.812

6256053 Volkstuinencomplex 4094 Overige kosten -                            0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6256053 Volkstuinencomplex 8011 Huuropbrengsten extern -                            0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kapitaallasten -                            0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Personeelskosten -                            0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

totaal -100.000          -100.000          -100.000          -100.000          -100.000          -100.000          -100.000          -100.000          -100.000          -100.000          -100.000          



13 Planning werkzaamheden doorlooptijd beheerplan 

14 Meerjarencomplex 
Het groenareaal heeft een nieuwwaarde van ca. 11 miljoen. Dit is het groenkapitaal van de gemeente 

Leiderdorp.  

  

Beheergroepen Prijs/eenheid Areaal Eenheid Vervangingswaarde

Straat- en parkbomen 348,95€          14275 st 4.981.300,00€           

Lei- en vormbomen 348,95€          328 st 114.500,00€              

Knotbomen 348,95€          1054 st 367.800,00€              

Bosplantsoen 687,26€          3065,6 are 2.106.900,00€           

Heesters, botanische rozen & bodembedekkers 1.513,16€      1215,9 are 1.839.900,00€           

(Blok)hagen 3.229,70€      82,9 are 267.700,00€              

Vaste planten traditioneel 2.025,11€      11,4 are 23.100,00€                 

Perkrozen 2.163,26€      23,9 are 51.700,00€                 

Ruw gras & bermen 13,72€            5953 are 81.700,00€                 

Gazon gemidd > 2 are 303,28€          2690 are 815.800,00€              

Knotbomen in landschappelijke beplanting 348,95€          966 are 337.100,00€              

Houtsnipperpaden 242,36€          261,9 are 63.500,00€                 

Totaal 11.051.000,00€        
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Bijlagen  
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Bijlage 1 – Wijksferen 

1. Wonen in het groen  
Deze wijksfeer heeft als motto: “op de grens van het Groene Hart”  

Kenmerken die hier bij horen zijn:  

- Landelijk, open en groen karakter  

- Inheemse beplanting, zoals knotwilgen  

- Veel grastaluds aansluitend op het Groene Hart  

- Watergangen hebben natuurvriendelijke oevers  

- Minimale verharding  

 

2. Winkelcentrum  
Het motto is hier “Een groen winkelcentrum”.  

De inrichting van de openbare ruimte en de toepassing van groen dragen in sterke mate bij aan het 

‘visitekaartje’ van de Winkelhof. Het gaat hierbij niet alleen om de direct aangrenzende delen van de 

nieuwbouw, want hier houdt het Winkelhof en het Centrumgebied niet op te bestaan. Bij de 

afstemming van het groen en de inrichting van het maaiveld is daarom naar de totale openbare 

ruimte rond het Winkelhof gekeken. 

 

3. Dienstenwijk  
In de gebiedsvisie Willem-Alexanderlaan is voor een aantal locaties in de dienstenwijk waar binnen 

nu en 10 jaar een ontwikkeling wordt verwacht een stedenbouwkundige visie gegeven. Het gaat om 

het projectgebied Zwembad en omgeving, projectgebied uitbreidingsmogelijkheden begraafplaats en 

projectgebied Rijnland Zorggroep en Cardea.  

Uitgangspunt bij alle drie de ontwikkelgebieden is dat de groene verbindingen in de noord-

zuidrichting belangrijke dragers van de ruimtelijke kwaliteit zijn, zowel voor groen, cultuurhistorie als 

(langzaam) verkeer. En dat deze verbindingen versterkt moeten worden. 

 

4. Woonwijken met hoog- en laagbouw  
De Driemaster-locatie, Plantage en Brittenstein behoren tot deze wijksfeer. Voor al deze locaties 

geldt dat de ontwikkelingen een kans bieden om de ruimtelijke kwaliteit en de wijksfeer te 

versterken. De uitgangspunten van de wijksfeer zullen in de randvoorwaarden voor deze 

ontwikkellocaties opgenomen worden. 

 

5. Oude woonwijken  
De kinderopvang aan de Willem de Zwijgerlaan vertrekt in 2012 naar de Brede School Oude Dorp. 

Daarmee komt deze locatie vrij voor een andere ontwikkeling. De gemeente is eigenaar van deze 

locatie. Voor deze locatie geldt dat de ruimtelijke kwaliteit en de wijksfeer kan worden versterkt. In 

2012 worden ruimtelijke randvoorwaarden geformuleerd die als kader dienen voor de uiteindelijke 

ontwikkeling van deze locatie. De uitgangspunten van de wijksfeer kunnen hierin opgenomen 

worden. 

 

6. Bedrijventerrein  
ROC-locatie ligt aan de rand van de Baanderij. Met herinrichting van deze locatie kan een begin 

gemaakt worden met de kwaliteitsslag voor het groen in en om de Baanderij. De kansen voor de 
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hoofdgroenstructuur, wijksfeer en GEHS zijn bij het opstellen van de randvoorwaarden 

meegenomen. 

 

7. Buitengebied  

Wij nemen deel aan de Oude Rijnzone om een aantal ontwikkelingen in de polder Achthoven 

mogelijk te maken. De hoofdopgave is de verbetering van de inrichting van de groengebieden ten 

noorden van de Oude Rijn en de verbetering van de recreatieve verbindingen zoals wandel- en 

fietspaden. De verplaatsing van het regionaal recyclingbedrijf Vliko maakt onderdeel uit van deze 

opgave. Het bedrijventerrein Lage Zijde kan hierdoor beter worden ingepast in de omgeving. 
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Bijlage 2 – Arealenlijst 2018 

 

GROEN 13042,7 are

BOMEN 15657 stuk

Straat- en parkbomen 14275 stuk

Lei- en vormbomen 328 stuk

Knotbomen 1054 stuk

BOSPLANTSOEN 3065,6 are

SIERPLANTSOEN 1334,1 are

Heesters, botanische rozen & bodembedekkers 1215,9 are

(Blok)hagen 82,9 are

Vaste planten traditioneel 11,4 are

Perkrozen 23,9 are

GRAS & KRUIDACHTIGEN 8643 are

Ruw gras & bermen 5953 are

Gazon gemidd > 2 are 2690 are

BOMEN BUITENGEBIED 966 stuk

HOUTSNIPPERPADEN 261,92 are

WATER 910 m1

OEVERS 910 m1



Bijlage 3 - takenpakket 

 
 

  

GROEN

BOMEN

Straat- en parkbomen

Dagelijks onderhoud

Afhandelen van klachten/meldingen

Boomsteun_repareren/verruimen boomband

Boomveiligheid_VTA-controle (incl. rapportage)_normale frequentie

Onkruidbeheersing_schoffelen_boomspiegel gazon

Onkruidbeheersing_schoffelen_boomspiegel verharding

Stormschade_snoeien/kappen

Boomsteun_vervangen boompaal

Boomveiligheid_NTO Risico-bomen (incl. rapportage)

Kappen (dode) bomen

Onkruidbeheersing_uitharken_boomspiegel gazon

Onkruidbeheersing_uitharken_boomspiegel verharding

Boomspiegel gazon_steken graskanten

Boomsteun_verwijderen boompaal en -band

Boomveiligheid_VTA-controle (incl. rapportage)_hoge frequentie

Stormschade_vervoeren en storten tak- en stamhout

Boomveiligheid_VTA-controle (incl. rapportage)_lage frequentie

Inboet uitvoeren

Stam- en wortelopschot verwijderen-normaal

Kappen_verwijderen stobben en herstel directe omgeving

Watergeven jonge bomen

Kappen_vervoeren en storten tak- en stamhout

Kappen_indiviuele vervanging

Stam- en wortelopschot  100% verwijderen

Algemene visuele controle bomen

Groot onderhoud

Snoeien bomen, snoeihoogte a, < 6 meter, (Jeugdfase)

Snoeien bomen, snoeihoogte b, 6-9 meter (Halfwasfase)

Snoeien bomen, snoeihoogte c, 9-15 m (Volwasfase)

Snoeien bomen, snoeihoogte d, > 15 m

Snoeien bomen_verkeersmaatregelen

Snoeien bomen_vervoeren en storten snoeihout

Reservering vervanging

Kappen bomen

Vervangen bomen
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Lei- en vormbomen

Dagelijks onderhoud

Afhandelen van klachten/meldingen

Boomsteun_repareren/verruimen boomband

Boomveiligheid_VTA-controle (incl. rapportage)_normale frequentie

Onkruidbeheersing_schoffelen_boomspiegel gazon

Onkruidbeheersing_schoffelen_boomspiegel verharding

Stormschade_snoeien/kappen

Boomsteun_vervangen boompaal

Boomveiligheid_NTO Risico-bomen (incl. rapportage)

Kappen (dode) bomen

Onkruidbeheersing_uitharken_boomspiegel gazon

Onkruidbeheersing_uitharken_boomspiegel verharding

Boomspiegel gazon_steken graskanten

Boomsteun_verwijderen boompaal en -band

Boomveiligheid_VTA-controle (incl. rapportage)_hoge frequentie

Stormschade_vervoeren en storten tak- en stamhout

Boomveiligheid_VTA-controle (incl. rapportage)_lage frequentie

Inboet uitvoeren

Stam- en wortelopschot verwijderen-normaal

Kappen_verwijderen stobben en herstel directe omgeving

Watergeven jonge bomen

Kappen_vervoeren en storten tak- en stamhout

Kappen_indiviuele vervanging

Stam- en wortelopschot  100% verwijderen

Algemene visuele controle bomen

Groot onderhoud

Snoeien vormbomen

Snoeien vormbomen_verkeersmaatregelen

Reservering vervanging

Kappen bomen

Vervangen bomen



2 
 

 
  

Knotbomen

Dagelijks onderhoud

Afhandelen van klachten/meldingen

Boomsteun_repareren/verruimen boomband

Boomveiligheid_VTA-controle (incl. rapportage)_normale frequentie

Onkruidbeheersing_schoffelen_boomspiegel gazon

Onkruidbeheersing_schoffelen_boomspiegel verharding

Stormschade_snoeien/kappen

Boomsteun_vervangen boompaal

Boomveiligheid_NTO Risico-bomen (incl. rapportage)

Kappen (dode) bomen

Onkruidbeheersing_uitharken_boomspiegel gazon

Onkruidbeheersing_uitharken_boomspiegel verharding

Boomspiegel gazon_steken graskanten

Boomsteun_verwijderen boompaal en -band

Boomveiligheid_VTA-controle (incl. rapportage)_hoge frequentie

Stormschade_vervoeren en storten tak- en stamhout

Boomveiligheid_VTA-controle (incl. rapportage)_lage frequentie

Inboet uitvoeren

Stam- en wortelopschot verwijderen-normaal

Kappen_verwijderen stobben en herstel directe omgeving

Watergeven jonge bomen

Kappen_vervoeren en storten tak- en stamhout

Kappen_indiviuele vervanging

Stam- en wortelopschot  100% verwijderen

Algemene visuele controle bomen

Groot onderhoud

Knotten bomen

Knotten bomen_verkeersmaatregelen

Reservering vervanging

Kappen bomen

Vervangen bomen
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BOSPLANTSOEN

Bosplantsoen

Dagelijks onderhoud

Afhandelen van klachten/meldingen

Algemene visuele controle bosplantsoen

Onkruidbeheersing jonge aanplant

Onkruidbeheersing randen_maaien

Randsnoei (100 m1) en 50% afvoeren

Groot onderhoud

Dunnen bosplantsoen

Dunnen bosplantsoen_versnipperen

Dunnen bosplantsoen_vervoeren en storten takhout

Reservering vervanging

Vervangen beplanting

SIERPLANTSOEN

Heesters, botanische rozen & bodembedekkers

Dagelijks onderhoud

Afhandelen meldingen/klachten

Algemene visuele controle sierplantsoen

Inboet opnemen

Onkruidbeheersing_schoffelen plantvakken

Afhandelen meldingen/klachten kleinschalig

Onkruidbeheersing_uitharken plantvakken

Randsnoei (100 m1)

Inboet uitvoeren

Onkruidbeheersing_schoffelen plantvakken kleinschalig groen

Onkruidbeheersing_uitharken plantvakken kleinschalig

Randsnoei (100 m1) kleinschalig

Inboet uitvoeren Kleinschalig groen

Groot onderhoud

Verjongingssnoei_1 handmatig (incl verzamelen en laden)

Verjongingssnoei_2 vingerbalk

Verjongingssnoei_3 klepelbak

Versnipperen

Verjongingssnoei_1 handmatig-kleinschalig (incl verzamelen en laden)

Verjongingssnoei_2 vingerbalk kleinschalig

Versnipperen kleinschalig

Reservering vervanging

Verwijderen begroeiing

Plantvak aanvullen met grond

Aanbrengen en doorwerken compost

Vervangen beplanting

Watergeven plantvakken heesters - bot. rozen
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(Blok)hagen

Dagelijks onderhoud

Afhandelen meldingen/klachten

Algemene visuele controle sierplantsoen

Inboet opnemen

Onkruidbeheersing_schoffelen haagvoet

Afhandelen meldingen/klachten kleinschalig

Onkruidbeheersing_uitharken haagvoet

Knippen_1 handmatig (incl. verzamelen en afvoeren)

Knippen_2 vingerbalk (incl. verzamelen en afvoeren)

Knippen_3 klepelen/mulchen (incl. inblazen groenafval)

Inboet uitvoeren

Inboet uitvoeren kleinschalig

Onkruidbeheersing_schoffelen kleinschalig-haagvoet

Onkruidbeheersing_uitharken kleinschalig haagvoet

Knippen_1 handmatig-kleinschalig (incl. verzamelen en afvoeren)

Knippen_2 vingerbalk-kleinschalig (incl. verzamelen en afvoeren)

Reservering vervanging

Verwijderen begroeiing

Ophogen plantvak met grond, aanvulling ca. 10 cm.

Aanbrengen en doorwerken compost

Vervangen beplanting

Vaste planten traditioneel

Dagelijks onderhoud

Afhandelen meldingen/klachten

Algemene visuele controle sierplantsoen

Bemesten (org. mest)

Inboet opnemen

Afhandelen meldingen/klachten kleinschalig

Inboet uitvoeren

Watergeven plantvakken - vaste planten

Onkruidbeheersing_wieden vaste planten

Groot onderhoud

Verwijderen begroeiing grootschalige inboet

Spitten en grondverbetering van plantvakken 

Grootschalige inboet  van vaste planten

Watergeven plantvakken - vaste planten

Reservering vervanging

Ophogen plantvak met grond, aanvulling ca. 10 cm.

Vervangen beplanting

Verwijderen begroeiing

Watergeven plantvakken - vaste planten
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Perkrozen

Dagelijks onderhoud

Afhandelen meldingen/klachten

Algemene visuele controle sierplantsoen

Inboet opnemen

Onkruidbeheersing_schoffelen

Afhandelen meldingen/klachten kleinschalig

Onkruidbeheersing_uitharken

Najaarsschoonmaak

Snoeien perkrozen - voorjaar

Snoeien perkrozen - meermaals zomer-najaar

Bemesten perkrozen (org. mest)

Inboet uitvoeren

Watergeven plantvakken - perkrozen

Grond uitwisselen

Groot onderhoud

Spitten van plantvakken

Reservering vervanging

Verwijderen begroeiing

Vervangen beplanting

Watergeven plantvakken heesters - bot. rozen

Ophogen plantvak met grond, aanvulling ca. 10 cm.

Aanbrengen en doorwerken compost
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GRAS & KRUIDACHTIGEN

Ruw gras & bermen

Dagelijks onderhoud

Bijmaaien rondom obstakels

Algemene visuele controle

Afhandelen van klachten/meldingen

Maaien cyclo-maaier 1x

Maaien cyclo-maaier_maaisel wiersen 1x

Maaien cyclo-maaier_verzamelen, vervoeren en storten maaisel 1x

Maaien zichthoeken

Maaien klepelmaaier laten liggen 1x

Maaien ruw gras maai-zuigcombinatie 1x

Maaien cyclo-maaier 2x

Maaien cyclo-maaier_maaisel wiersen 2x

Maaien cyclo-maaier_verzamelen, vervoeren en storten maaisel 2x

Maaien klepelmaaier laten liggen 2x

Maaien ruw gras maai-zuigcombinatie 2x

Maaien klepelmaaier laten liggen 3x

Maaien klepelmaaier laten liggen 6x

Groot onderhoud

Herstel bermen (gaten en sporen)

Reservering vervanging

Frezen gras tbv inzaaien

Egaliseren

Inzaaien gras
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Gazon gemidd > 2 are

Dagelijks onderhoud

Afhandelen van klachten/meldingen

Maaien gazon ñ > 2 are

Algemene visuele controle

Steken graskanten hard handmatig - ñ > 2 are

Maaien en afruimen loof van bolgewassen

Steken graskanten zacht handmatig -  ñ > 2 are

Bijmaaien rondom obstakels

Steken graskanten hard machinaal - ñ > 2 are

Steken graskanten zacht machinaal - ñ > 2 are

Groot onderhoud

Herstel gazon  ñ > 2 are graszaad

Slepen gazon  ñ > 2 are

Bemesten (org. mest)  ñ > 2 are

Beluchten gazon  ñ > 2 are

Rollen gazon  ñ > 2 are

Herstel gazon  ñ > 2 are graszode

Reservering vervanging

Egaliseren gazon

Frezen gazon tbv inzaaien

Inzaaien gazon

Stukfrezen bestaand gazon

BOMEN BUITENGEBIED

Knotbomen in landschappelijke beplanting

Dagelijks onderhoud

Afhandelen van klachten/meldingen

Stam- en wortelopschot verwijderen

Stormschade_snoeien/kappen

Stormschade_vervoeren en storten tak- en stamhout

Boomveiligheid_VTA-controle (incl. rapportage)

Groot onderhoud

Knotten bomen buitengebied

Snoeien bomen_verkeersmaatregelen

Snoeien bomen_vervoeren en storten snoeihout

Reservering vervanging

Kappen bomen

Vervangen bomen
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VERHARDING

HOUTSNIPPERPADEN

Houtsnipperpaden

Dagelijks onderhoud

Afhandelen van klachten/meldingen

Algemene visuele controle

Onkruidbeheersing paden

Groot onderhoud

Aanvullen paden

Technische inspectie

Reservering vervanging

Vervangen paden

Verwijderen en afvoeren paden

WATER

OEVERS

Natuurlijke oever

Dagelijks onderhoud

Maaien en afvoeren maaisel 1x

Trekken opslag

REINIGING 

VUIL IN GROEN

Natuurlijk vuil in beplanting

Dagelijks onderhoud

Blad verwijderen uit plantvakken

Vuil in beplanting

Dagelijks onderhoud

Afhandelen van klachten/meldingen

Zwerfvuil ruimen in plantvakken stedelijkheidsklasse 3

Natuurlijk afval op gazon

Dagelijks onderhoud

Blad verwijderen van gazon_handmatig

Vuil op gazon

Dagelijks onderhoud

Afhandelen van klachten/meldingen

Zwerfvuil ruimen op gazon sted.kl.3

OVERIG

Dagelijks onderhoud

Begraven

Serviceteam

Inzet rondom jaarwisseling / evenementen

Schoonmaken auto's

Ondersteuning reiniging (ledigen afvalbakken etc.)

Kinderboerderij/heemtuin personeelskosten

Gladheidbestrijding
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Bijlage 4 - resultaten kwaliteitsmeting op meetlatniveau 
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1 Inleiding 
 
De gemeente Leiderdorp is beheerder van een groot aantal watergangen 

binnen haar gemeente. Een van de belangrijkste taken die de gemeente als 

beheerder moet uitvoeren, is het beheren en onderhouden van haar 

watergangen. Hierbij spelen o.a. het op diepte houden (baggeren) en het 

maaien en schonen een belangrijke rol. Maar daarnaast spelen nog diverse 

andere aspecten een cruciale rol bij het beheer en onderhoud. 

 

1.1 Aanleiding 

De gemeente Leiderdorp wil inzicht hebben in de taken en kosten die het beheer van de 

openbare ruimte met zich meebrengen. Daarom worden van alle domeinen waarvoor zij 

verantwoordelijk is de beheerplannen geactualiseerd, om vervolgens in een 

overkoepelend integraal beheerplan Openbare Ruimte te worden opgenomen. Er wordt 

een inschatting gemaakt van de te verwachten kosten voor de komende jaren, zodat de 

gemeente het beheer middels een financiële voorziening (meerjarenexploitatie) goed en 

beheersbaar kan uitvoeren.  

 

1.2 Doelstelling 

Het doel van het waterbeheerplan is om voor de komende jaren inzichtelijk te maken 

welke kosten gemoeid zijn met de uitvoering van alle onderhoudsmaatregelen in relatie 

tot de watergangen. Dit om de watergangen op de gewenste diepte te houden, conform 

de legger van het hoogheemraadschap van Rijnland, de waterkwaliteit te verbeteren en 

de beleving van het water te vergroten. 

 

Het beheerplan betreft de wateren die in beheer zijn van de gemeente. De wateren die 

het Hoogheemraadschap beheert, vallen buiten de focus van het beheerplan. Het plan is 

richtinggevend en vormt een levend document. Veranderde inzichten en eventuele 

ontwikkelingen binnen de gemeente Leiderdorp kunnen ervoor zorgen dat het nodig is 

om wijzigingen in het plan aan te brengen. Het Waterbeheerplan vormt in feite de basis 

voor het verder uit te werken uitvoeringsplan bagger- en onderhoudsprojecten. 

 

1.3 Waterbeheerplan 

Op welke manier de openbare ruimte in de gemeente Leiderdorp in stand wordt 

gehouden en welke (financiële) middelen daarvoor nodig zijn, wordt door het Team 

Leefomgeving in beheerplannen vastgelegd. Het gaat hierbij om het reguliere 

(dagelijks-) onderhoud en het geplande groot onderhoud. 

De gemeente heeft ervoor gekozen de gehele openbare ruimte op beeldkwaliteit B te 

beheren. Het waterbeheerplan is een instrument waarmee bestuurders en beheerders 

een beheervisie en beheerstrategie vastleggen. 

 

Het waterbeheerplan speelt ook een rol in de beleidsverantwoording van het College 

van Burgemeester en Wethouders aan de Gemeenteraad. Het college houdt zich bezig 

met het dagelijks bestuur, de raad vertegenwoordigt de burgers, stelt de kaders en 

controleert het bestuur. Om de raad in haar kaderstellende en controlerende taak te 

ondersteunen zijn gemeenten, op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording 

provincies en gemeenten (BBV), verplicht inzicht te geven in de beleidsmatige, 

financiële en politieke aspecten van het onderhoud van kapitaalgoederen. Deze 

verantwoording verloopt via de paragraaf ‘Onderhoud kapitaalgoederen’ van de 
programmabegroting, op basis van vastgestelde beheerplannen. 
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De huidige inrichting en de technische staat van het watersysteem is een 

momentopname. De systeemonderdelen zijn onder andere onderhavig aan 

verouderingsprocessen, vervuilingsprocessen, stedelijke vernieuwing, vernieuwde 

klimatologische inzichten en beheer- en onderhoudswerken. Dit waterbeheerplan geeft 

inzicht in het beheer en onderhoud van het watersysteem waar de gemeente Leiderdorp 

beheer verantwoordelijk voor is. Het areaal is op een kaart weergegeven in bijlage 1 en 

omvat: 

 

• Oppervlaktewater 

o Watergangen 

• Oevers  

o Harde oevers 

o Natuurvriendelijke oevers 

• Kunstwerken 

o Duikers 

o Stuwen 

o Inlaten 

o Fontein 
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2  Beleid en regelgeving 
 
De gemeente heeft diverse taken en verantwoordelijken als het gaat om 

onderhoud van watergangen. Bij het uitvoeren van deze taken krijgt men te 

maken met een verscheidenheid aan wet- en regelgeving. Dit hoofdstuk geeft 

een beknopte beschrijving van de relevante wettelijke en beleidsmatige kaders 

en taken en verantwoordelijkheden.  

 

Waterbeheer bestaat volgens de toelichting bij de Waterwet uit Beleid en 

Operationeel beheer. Beleid krijgt vooral vorm via wet- en regelgeving. Deze 

kan worden onderverdeeld op 2 niveaus, namelijk: 

 

1. Bovenlokale wet- en regelgeving; 

2. Lokaal beleid en regelgeving. 

 

2.1 Bovenlokale wet- en regelgeving 

 
Bij het beheer en onderhoud van de watergangen is de gemeente gehouden aan de 

geldende wet- en regelgeving. In deze paragraaf is een korte samenvatting hiervan 

opgenomen. 

 

Waterwet 
De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater en brengt 

samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. Daarnaast levert de Waterwet 

een bijdrage aan kabinetsdoelstellingen, zoals vermindering van regels, 

vergunningstelsels en administratieve lasten. Met de Waterwet hebben Rijk, 

waterschappen, provincies en gemeenten te mogelijkheid om overstromingen te 

voorkomen en wateroverlast, waterschaarste en –verontreiniging tegen te gaan. 

(www.helpdeskwater.nl) De Waterwet zal in 2021 opgaan in de Omgevingswet die dan 

van kracht wordt. 

 

Kaderrichtlijn Water 
De Kaderrichtlijn Water (KRW) is een Europese richtlijn. De KRW heeft als doel het 

verbeteren van de kwaliteit van grond– en oppervlaktewater, zodat het water zowel 

chemisch als ecologisch (weer) gezond wordt. Om dit te bereiken hanteert de 

Kaderrichtlijn Water de stroomgebieden van de Europese rivieren als indeling. Door het 

indelen op stroomgebiedsniveau worden verontreinigingen vanuit bovenstroomse 

gebieden op benedenstroomse gebieden onderling beter bespreekbaar. In Nederland 

kennen we 4 stroomgebieden: Rijn, Schede, Maas en Eems. 

 

Binnen het beheergebied van Leiderdorp zijn de Oude Rijn en Does aangewezen als 

KRW-waterlichaam. Het beheer van deze watergangen ligt bij het hoogheemraadschap 

van Rijnland. 

 

Hoogheemraadschap van Rijnland 
Leiderdorp ligt in het beheergebied van het hoogheemraadschap van Rijnland 

(Rijnland). De primaire doelstelling van het hoogheemraadschap is het behoud van 

droge voeten en schoon en gezond water. Om deze primaire doelstelling te realiseren 

kent Rijnland diverse regels die invloed uitoefenen op het waterbeheer. Dit zijn onder 

meer: de Keur, Legger, Peilbesluiten en het Waterbeheerplan. 

 
De Keur is een juridisch document (verordening) met regels die het 
hoogheemraadschap hanteert bij de bescherming van waterkeringen, watergangen en 

de daarbij behorende kunstwerken, zoals damwanden, stuwen en gemalen. Sinds 1 juli 

http://www.helpdeskwater.nl/
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2015 is de nieuwste Keur van Rijnland van kracht. In deze nieuwe Keur gelden minder 

regels voor burgers, bedrijven en Rijnland. Hiermee heeft Rijnland 

verantwoordelijkheid, flexibiliteit en vertrouwen gegeven waar dat kan, maar stelt het 

regels waar dat moet. (www.rijnland.net) 

 

In de legger wordt omschreven aan welke afmetingen alle watergangen en 

waterkeringen moeten voldoen en wie verantwoordelijk is voor het onderhoud. Een à 

twee keer per jaar controleert Rijnland of de watergangen en hun oevers goed zijn 

onderhouden. Dit wordt de schouw genoemd. 

 

In een peilbesluit legt Rijnland het oppervlaktewaterpeil voor een begrensd gebied vast. 

Een peilbesluit bestaat, naast het daadwerkelijk besluit, uit een kaart en een toelichting. 

De beleidsuitgangspunten liggen vast in de Nota Peilbeheer. Eens in de 10 jaar wordt 

bekeken of het peilbesluit nog gebaseerd is op de actueel geldende omstandigheden 

zoals functies en maaiveldhoogte.(www.rijnland.net) 

 

Natuurwet 
Op 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze 

vervangt drie wetten; de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de 

Boswet. Met betrekking tot Flora- en fauna richt de Natuurwet zich op de bescherming 

en het behoud van in het wild levende planten- en diersoorten. Het instrumentarium 

van de Natuurwet bestaat uit een algemene zorgplicht voor alle in het wild levende 

planten- en diersoorten (ook niet beschermde soorten) en verbodsbepalingen voor 

handelingen die nadelig zijn voor het voorbestaan van beschermde soorten. In het 

algemeen kunnen beheer en onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd binnen de 

algemene zorgplicht en de vrijstelling voor de algemeen beschermde soorten. Als geen 

schade aan (beschermde) soorten wordt toegebracht hoeft er verder niets te worden 

geregeld. Met betrekking tot zwaarder beschermde soorten wordt gewerkt met de 

vrijstellingsmogelijkheden met behulp van een gedragscode. 

 

Als gevolg van de Natuurwet is eenieder hoofdelijk aansprakelijk voor schade aan 

beschermde flora en fauna. In verband daarmee moet er in het dagelijks beheer van 

groenobjecten aantoonbaar worden gewerkt met een “gedragscode bestendig beheer 

groenvoorzieningen” en dient er altijd aantoonbaar zorgvuldig te worden gehandeld met 

betrekking tot in het wild levende planten en diersoorten. In een enkel geval zal de 

noodzaak bestaan om een ontheffing aan te vragen voor het verstoren van zwaar 

beschermde soorten. In het dagelijks beheer doet zich dit echter zelden voor. Bij het 

groot onderhoud kan hier wel dagelijks sprake van zijn. Een goede kennis van de 

bestaande flora en fauna is daarmee een must.  

 

Klimaatbestendige stad 
De klimaatbestendige stad is een onderzoekslijn van het NKWK (Nationaal Kennis- en 

innovatieprogramma Water en Klimaat). Deze onderzoekslijn wordt getrokken door het 

ministerie van Infrastructuur en Milieu vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke 

adaptatie.  

 

Het gaat vooral om vier dreigingen: waterveiligheid, wateroverlast–, droogte en hitte. 

Steden hebben ook met andere maatschappelijke opgaven te maken. Het is efficiënt om 

klimaatadaptatiemaatregelen hier te laten mee koppelen; denk bijvoorbeeld aan 

maatregelen rond waterbeheer, gezondheid, mobiliteit, groen, biodiversiteit en 

herinrichting. 

 

Het doel van de onderzoekslijn Klimaatbestendige stad is om kennisverspreiding en 

kennisontwikkeling te bevorderen. De nadruk ligt op het leren van praktijkexperimenten 
en proefprojecten. Inhoudelijk houdt dit in dat stedelijke actoren weten wat 

klimaatbestendigheid betekent voor hun sector of gebied en waar kennis en informatie 

te krijgen. Maar ook hoe adaptatie mee gekoppeld en gefinancierd kan worden. 

http://www.rijnland.net/
http://www.rijnland.net/
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2.2 Lokaal beleid en regelgeving 

In deze paragraaf wordt een kort overzicht gegeven van de bestaande 

beleidsdocumenten. Deze beleidsnota’s hebben voornamelijk een bestuurlijk karakter. 

 

Groenstructuurplan Leiderdorp 2012-2020 
In 2012 is het Groenstructuurplan uit 2000 geactualiseerd. Het groenbeleid is erop 

gericht om de hoofdgroenstructuur verder te versterken en daar waar mogelijk verder 

uit te bouwen. Zo zijn de Boterhuispolder en Munnikkenpolder in de afgelopen jaren 

opnieuw ingericht en maken wijkparken en overgangen naar het buitengebied onderdeel 

uit van de GEHS. 

 

Waterstructuurplan Leiderdorp 
Leiderdorp heeft een waterstructuurplan (nov 2013) waarin staat dat het watersysteem 

voldoende bergings- en afvoercapaciteit heeft om de toegenomen hoeveelheid water als 

gevolg van verstedelijking en klimaatsverandering op te kunnen vangen (kwantiteit). 

Daarnaast geeft het waterstructuurplan invulling aan de waterbeleving en de 

waterkwaliteit in het stedelijk gebied (kwaliteit). We werken regionaal intensief samen 

op het gebied van water met het Hoogheemraadschap en de regiogemeenten. 

 

Beheer visie openbare ruimte 
De gemeente heeft in 2014 een “Beheervisie openbare ruimte” opgesteld. Deze maakt 

inzichtelijk hoe de gemeente op lange termijn de openbare ruimte wil beheren. Dit stelt 

een kader dat leidend is voor het uitwerken van de beheerfilosofie om te komen tot een 

integraal beheerplan openbare ruimte. Dit voorliggende waterbeheerplan is daar een 

onderdeel van. 

 

Met het vaststellen van de “Beheervisie openbare ruimte” wordt beheren op basis van 

beeldkwaliteit volgens het CROW-systeem de nieuwe manier van beheer. De gemeente 

maakt hierin de keuze om voor alle structuurelementen in de openbare ruimte hetzelfde 

kwaliteitsniveau te handhaven, namelijk: beeldkwaliteit B. Wanneer het beeld onder 

deze norm scoort is ingrijpen noodzakelijk. Na de werkzaamheden moet het afgeleverde 

werk voldoen aan A-kwaliteit.  

(Hilgersom, 2014) 

 

Duurzaamheidsagenda Leiderdorp 2017-2025 
De duurzaamheidsagenda Leiderdorp 2017-2025 is een resultaat van intensieve 

samenwerking tussen inwoners, (maatschappelijke) organisaties, onderwijsinstellingen, 

ondernemers en de gemeente. In deze agenda staat de duurzaamheidsambitie van de 

gemeente vastgelegd. De ambitie van Leiderdorp is om op lange termijn, in 2050, 

volledig C02-neutraal te zijn. Binnen de planperiode van deze agenda heeft de 

gemeente de ambitie om de biodiversiteit te vergroten door de hoeveelheid en 

diversiteit van het water en het groen te vergroten. Ook wil de gemeente samen met 

het Hoogheemraadschap van Rijnland een onderzoek uitvoeren naar energieopwekking 

én warmtewinning uit doorgaand water en/of de afvalwaterketen. Verder is de ambitie 

om de waterstructuur robuust te maken (voldoende bergings- en afvoercapaciteit), zo 

min mogelijk versnipperd, met zo min mogelijk doodlopende segmenten en goed 

onderhoudbaar. (Duurzaamheidsagenda Leiderdorp 2017-2025, 2017) 

 

Ruimtelijke Structuurvisie 2035 Leiderdorp 
In december 2015 is de “Ruimtelijke Structuurvisie 2035 Leiderdorp” vastgesteld. Hierin 

zijn de ruimtelijke in- en aanpassingen van het watersysteem voor de middellange 

termijn beschreven. Tot 2035 voorziet de gemeente ten aanzien van het water in het 

algemeen een opgave in het robuuster maken van het watersysteem, zodat de gevolgen 

van het veranderende klimaat opgevangen kunnen worden.  
 

  



 

Pagina 12 van 40  Waterbeheerplan Leiderdorp | 2020-2029 

3 Waterbeheer in de gemeente Leiderdorp 
 

3.1 Domeinen 

Het waterbeheer in de gemeente Leiderdorp is op te splitsen in 3 sub domeinen; 

oppervlaktewater, oevers en kunstwerken. Onder de term oppervlaktewater worden de 

sloten, singels en vijverpartijen verstaan. De oevers zijn op te splitsen in harde oevers, 

met een houten beschermingsconstructie tegen afkalving, en natuurvriendelijke oevers, 

waarbij de oevers glooiend doorloopt in het water. Kades en damwanden vallen hier niet 

onder. Binnen het sub domein kunstwerken voor waterbeheer kunnen we onderscheid 

maken tussen duikers, stuwen, inlaten en een fontein. 

3.2 Areaal oppervlaktewater 

Alle watergangen in Leiderdorp vallen onder beheer van het hoogheemraadschap van 

Rijnland. Rijnland maakt daarbij onderscheid tussen primair en overig water. Bij de 

primaire watergangen wordt het onderhoud door het hoogheemraadschap uitgevoerd. 

De aanliggende (grond-) eigenaren zijn wel ontvangstplichtig voor vrijkomende 

materialen als bagger en maaisel. Leiderdorp is ontvangstplicht voor circa 18,9 km 

primaire watergang. 

 

Van de overige watergangen is de gemeente voor circa 51,1 km watergang 

onderhoudsplichtig. Dit houdt in dat de gemeente verantwoordelijk is voor het op de 

voorgeschreven diepte houden van de watergang en het schoonhouden van het 

doorstroomprofiel. 

3.3 Areaal oevers 

Onder verantwoordelijkheid van de waterbeheerder valt het onderhoud aan de 

beschoeide- en natuurvriendelijke oevers. De beschoeide oevers zijn veelal voorzien van 

een houten oeverbescherming. Deze zijn onder te verdelen in zware en lichte 

beschoeiingsconstructies. Van de zware beschoeiingsconstructies heeft de gemeente 

circa 9,4 km in beheer. Van de lichte constructies zo’n 28,6 km. 

 

Naast de beschoeide oevers heeft de gemeente ook zo’n 36,6 km aan natuurvriendelijk 

ingerichte oevers. Dit zijn oevers waarbij de oever doorloopt tot in de watergang zonder 

dat daar een verhoogde (harde) afscheiding is. Hierdoor kunnen planten, dieren, 

amfibieën en insecten zonder barrière vanuit het water de kant op en vice versa. Soms 

is er wel een onderwaterbeschoeiing aanwezig. 

3.4 Areaal kunstwerken 

Er zijn momenteel 195 duikers in Leiderdorp die watergangen met elkaar verbinden. 

Deze moeten met enige regelmaat schoongemaakt worden. Daarnaast moet er gecon-

troleerd worden of de duikers nog voldoen aan de gestelde functionele en constructieve 

eisen. 

 

Stuwen reguleren het waterpeil in de watergangen. Hiervan zijn er 2 in beheer bij de 

gemeente. Deze regelen het waterpeil in de permanent natte moeraszone in de 

Munnikkenpolder. 

 

Verder heeft de gemeente 26 inlaten in beheer en één fontein. 

3.5 Beheerproces 

Beheer is een cyclisch proces, aangevuld met ad hoc werkzaamheden naar aanleiding 
van bijvoorbeeld klachten uit de omgeving. De cyclus bestaat uit beleidsontwikkeling, -

voorbereiding, -uitvoering en -evaluatie. Bij de evaluatie kan er worden besloten om het 
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huidige beleid te handhaven, aan te passen of om nieuw beleid te formuleren. Door de 

invloedssfeer van het beheer van het watersysteem zijn er verscheidene documenten en 

instrumenten die verbonden zijn met het. Voorbeelden hiervan zijn de legger van het 

Hoogheemraadschap, beheer registers, de Keur, Integrale beheersystemen, 

Gemeentelijke meerjarenbegroting, voortgangrapportages.  

Het waterbeheerplan richt zich op de stappen vanaf het vastleggen van beleid en het 

formuleren van beleidsdoelen tot het voorstel van een maatregelenpakket. Het 

beheerplan maakt zo helder zichtbaar wat, hoe en waarom de gemeente Leiderdorp 

bepaalde werkzaamheden aan het watersysteem gaat uitvoeren. Door het vastleggen 

van het beheerproces wordt het proces transparant en (bij)stuurbaar. Hierbij past een 

systematische werkwijze. De planperiode waarover die dit beheerplan beschrijft is vijf 

jaar.  

Figuur 1 Proces beheer watersysteem 

 

De insteek is om de beheersactiviteiten volgens een 

speciale stappen systematiek te beschrijven. De reden 

om deze systematiek toe te passen komt voort uit de 

behoefte om een directe koppeling te leggen tussen 

beleidskeuzes en het de uit te voeren werkzaamheden. 

Deze systematiek zal ervoor zorgen dat nu en in de 

toekomst het beheer volgens vooraf vastgestelde 

stappen wordt bepaald en uitgevoerd. Dit heeft als doel 

ertoe te leiden dat het beheer op vastgesteld 

kwaliteitsniveau kan worden uitgevoerd waarbij 

benodigde budget bekend is. Daarnaast kan er worden 

aangetoond dat welk kwaliteitsniveau wordt bereikt. 

Wanneer er uit de monitoring blijkt dat het gewenst 

kwaliteitsniveau van een object niet wordt gehaald, dan 

kan de ambitie of de beheermaatregel worden 

aangepast.  

 

Deze werkwijze is opgezet volgens de cirkel van Deming, zie figuur 2. De cirkel 

beschrijft vier activiteiten die op alle verbeteringen in organisaties van toepassing zijn. 

De vier activiteiten zorgen voor een betere kwaliteit.  

 

Het cyclische karakter garandeert dat de kwaliteitsverbetering continu onder de 

aandacht is. De vier activiteiten in de kwaliteitscirkel van Deming zijn: 

 

PLAN: Kijk naar huidige werkzaamheden en resultaten. Stel een plan op voor de 

verbetering van de resultaten en pas de werkzaamheden daar op aan. 

Stel voor de verbetering streefbeelden vast.  

Figuur 2: Cirkel van Deming PDCA 

 
Beleid Plannen Uitvoeren Evaluatie

Europees Waterbeheerplan: Dagelijksonderhoud Evaluatie monitoring

Rijks Areaal Groot onderhoud Evaluatie schouw

Proviciaal Ambitie Evaluatie inspectie

Waterschap Functie-eisen Vervanging/modificatie

Gemeentelijk Kwaliteitsniveau Evaluatie streefbeelden

Afdeling Strategie Monitoring Evaluatie functies

Onderhoud Schouw

Financien Inspectie

Beheer watersysteem
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DO: Voer de geplande activiteiten gedurende de planperiode uit. 

CHECK: Meet periodiek het resultaat van de activiteiten (monitoring) en vergelijk 

deze met de vastgestelde streefbeelden. 

ACT: Stel de activiteiten of de streefbeelden bij aan de hand van de gevonden 

resultaten bij CHECK. 

3.6 Rol beheerder in de organisatie 

Het dagelijks beheer van het water ligt binnen de gemeente Leiderdorp bij de beheerder 

Water. De beheerder Water geeft invulling aan de taken volgend uit het 

waterbeheerplan. De waterbeheerder is verantwoordelijk voor de uitvoering van 

vastgesteld beleid en participeert in projecten. Hierbij geeft hij inbreng bij water 

gerelateerde vragen en behartigt hij de taken van het waterbeheer. 

3.7 Regulier onderhoud aan watergangen 

Het operationeel beheer van het watersysteem is de specifieke zorg voor 

oppervlaktewater, (natuurvriendelijke-) oevers en ondersteunende kunstwerken. In de 

waterwet wordt dit kortweg aangemerkt als beheer. De waterbeheerder/rechthebbende 

is verantwoordelijk voor het operationele waterbeheer. 

De beheersactiviteiten zijn te onderscheiden in direct beheer en indirect beheer.  

De indirecte beheersactiviteiten omvatten: 

 Planvorming: Nieuwe plannen worden getoetst aan de wetgeving en beleid, 

waarna eventueel gehandeld wordt om deze tot uitvoering te laten komen; 

 Vergunningverlening: Dit is de bijdrage die de afdeling levert aan het 

behandelen van vergunningaanvragen aangaande de sub domeinen 

oppervlaktewater, natuurvriendelijke oevers en kunstwerken; 

 Peilbeheer: Het peilbeheer in stedelijk gebied is het bedienen en instellen van de 

kunstwerken waarbij het oppervlaktewaterpeil wordt gehandhaafd volgens de 

peilbesluiten, die voorschrijven welk peil gehandhaafd moet worden; 

 Schouw: Dit is het periodiek controleren van de sub-domeinen waarbij gekeken 

wordt of het areaal voldoet aan de gekozen beeldkwaliteit.  

De directe beheersactiviteiten watersystemen omvatten: 

Het zorgdragen voor de uitvoering van concrete werkzaamheden ten behoeve van het 

beheer en onderhoud van stedelijk water, zoals benoemd in dit beheerplan. Onderhoud 

omvat het dagelijks- en grootonderhoud van het oppervlaktewater, de 

natuurvriendelijke oevers en de kunstwerken. Met het woord beheer als onderdeel van 

het beheer en onderhoud, wordt bedoeld het feitelijk beheersmatig handelen, zoals het 

dagelijks beheren van stuwen. Het directe en indirecte beheer richt zich op veiligheid, 

kwantiteit en kwaliteit voor zowel de hydrologische als ecologische aspecten van het 

watersysteem. Bij integraal waterbeheer wordt rekening gehouden met de functies 

(bebouwing, natuur, recreatie) in een gebied. Zowel het actieve als het passieve beheer 

zal op integrale wijze plaatsvinden. Integraal waterbeheer kenmerkt zich door de 

samenhang met de omgeving. 

 

Bij de uitvoering van planmatig onderhoud hoort een gestructureerde aanpak. Hierbij 

maken we onderscheid in vast- en variabel onderhoud. Vast onderhoud staat in de 

exploitatiebegroting voor regulier beheer. Variabel onderhoud vormt over het algemeen 

een investering en wordt gezien als kwaliteitsimpuls. 

Kenmerkend voor vast onderhoud is: 

 Dat de geprognosticeerde levensduur van een object wordt gehaald 

 Dat wordt voldaan aan het gekozen kwaliteitsniveau 

 Dat variabel onderhoud kan worden uitgesteld 

 Dat dit gericht is op dagelijkse exploitatie. 
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 Vast onderhoud bestaat uit dagelijks- en grootonderhoud. Dagelijks onderhoud 

omvat onder andere de (meer)jaarlijkse maaiwerkzaamheden. Er is ook 

dagelijks verzorgend onderhoud zoals storingsonderhoud en het verwijderen van 

zwerf-en drijfvuil. Met groot onderhoud worden activiteiten als 

baggerwerkzaamheden en het herstellen van natuurvriendelijke oevers bedoeld.  

 Variabel onderhoud betreft het nieuw plaatsen of modificeren van een 

voorziening bij het bereiken van het einde van de technische levensduur. 

Hiermee wordt voorkomen dat de kwaliteit van voorzieningen onder het 

interventieniveau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Figuur 3: Kwaliteit verloop in combinatie met vast en variabel onderhoud 
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4 Niveau van beheer 
In Leiderdorp wordt het beheer uitgevoerd op basis van beeldkwaliteit. 

Hiervoor hanteert de gemeente het CROW-systeem van beeldmeetlatten uit de 

Kwaliteitscatalogus openbare ruimte.  

4.1 CROW-systematiek en aanpak gemeente Leiderdorp 

Om de beeldkwaliteit helder te beschrijven, hanteert het CROW vijf onderhoudsniveaus. 

De vijf niveaus variëren van zeer hoog (A+) tot zeer laag (D). 

 

 
Tabel 1: Tabel beoordeling onderhoudsniveau ‘s 

 
Alle vijf de onderhoudsniveaus zijn in de praktijk aan te treffen. Om het ambitieniveau 

te formuleren en eventueel voor te schrijven in een opdracht, gebruiken beheerders 

alleen de niveaus A, B en C. Niveau D kan een beheerder niet kiezen als ambitieniveau 

of eis, omdat op dit niveau direct onderhoud nodig is. Niveau D is slechts bedoeld om te 

kunnen meten dat niveau C niet is behaald. Niveau A+ is vooral een 

opleveringskwaliteit, die moeilijk voor langere tijd vast te houden is. (CROW, 

Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018) 

 
De beeldkwaliteit- oftewel het onderhoudsniveau dat binnen gemeente Leiderdorp 

gehanteerd wordt is: kwaliteit A, B en C. Beeldkwaliteit B is hierbij het 

onderhoudsniveau waaraan minimaal moet worden voldaan. Zodra de beeldkwaliteit 

zakt naar C is onderhoud noodzakelijk. Na de werkzaamheden moet het afgeleverde 

werk voldoen aan A-kwaliteit. Of het gewenste beeld gehaald wordt kan eenvoudig 

achterhaald worden door te controleren op beeldkwaliteit aan de hand van de 

beeldkwaliteit catalogus (bijlage 2). (Beheer visie 2014, blz. 21) 
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4.2 Legger van het hoogheemraadschap van Rijnland 

In de legger oppervlaktewateren van het hoogheemraadschap van Rijnland staan de 

eisen van Rijnland omschreven ten aanzien van de afmetingen van de watergangen. 

Ook staat hierin aangegeven wie de onderhoudsplicht en ontvangstplicht heeft. De 

gemeente Leiderdorp heeft voor ongeveer 51 km aan watergangen de plicht deze te 

baggeren, te maaien en schoon te houden. Daarnaast heeft de gemeente 

ontvangstplicht over ongeveer 19 km watergang. Dit houdt in dat de gemeente de 

vrijkomende materialen uit het onderhoud dat door Rijnland wordt uitgevoerd, dient te 

ontvangen en af te voeren. 

 

 

 
Figuur 4: Schematische dwarsdoorsnede van een oppervlaktewater (Rijnland, 2018) 

   



 

Pagina 18 van 40  Waterbeheerplan Leiderdorp | 2020-2029 

5 Dagelijks onderhoud 
 
Binnen het waterbeheer kent men 2 soorten onderhoud: buitengewoon- en 

gewoon onderhoud. Het buitengewoon- of groot onderhoud wordt besproken 

in hoofdstuk 6. In dit hoofdstuk focussen we ons op gewoon- of dagelijks 

onderhoud. 

5.1 Watergangen 

Het dagelijks onderhoud aan de 51 km watergangen bestaat uit het schoonhouden van 

het oppervlaktewater door middel van:  

 Maaien en verwijderen van drijflagen en/of (woekerende) onderwater-vegetatie 

uit het water ten behoeve van het doorstroomprofiel en waterkwaliteit; 

 Op locaties waar veel bomen langs de watergang staan, zoals in De Houtkamp, 

worden in het najaar de bladeren door middel van bladvissen uit de watergang 

gehaald. 

 

Het verwijderen van zwerfafval, ook wel welvaartsvuil genoemd, wordt door reiniging 

gedaan en valt daarom buiten dit beheerplan. 

 

De afgelopen jaren is gemiddeld € 109.519 benodigd geweest voor het dagelijks 

onderhoud aan de watergangen. In lijn met voorgaande jaren nemen we dit bedrag op 

als jaarlijks benodigd in dit beheerplan. 

5.2 Duikers 

Bij duikers beperkt het dagelijks onderhoud zich tot het monitoren van de doorstroming. 

Indien noodzakelijk moet de in- en uitstroomzijde van de duiker vrij gemaakt worden 

van drijfvuil, zodat het water vrijelijk door de duiker kan stromen. 
 

De afgelopen jaren is er niet actief gecontroleerd of de doorstroming van de duikers in 

orde is. Met het oog op de klimaatsverandering en toenemende forse buien is hiervoor 

in dit beheerplan wel budget opgenomen. Voor het jaarlijks steekproefsgewijs 

monitoren van de doorstroming van circa 50% van de duikers is in totaal € 1.950 

geraamd. 

5.3 Stuwen 

Bij stuwen draagt het dagelijks onderhoud bij aan een goede werking van de stuw. De 

bouwkundige constructie van de klep, schuif, damwand of behuizing moet het 

functioneren niet belemmeren. De mechanische aandrijving moet werken. En drijfvuil 

moet worden verwijderd.  

5.4 Inlaten 

Ook bij inlaten richt het dagelijks onderhoud zich op de bouwkundige- en mechanische 

constructie en het verwijderen van drijfvuil voor de in- en uitstroomopening. 

5.5 Beschoeiingen 

Het dagelijks onderhoud aan beschoeiingen is verwaarloosbaar. Een beschoeiing hoeft 

pas onderhouden te worden als deze stuk gaat. Herstel door middel van reparaties aan 

een kapotte beschoeiing valt onder dagelijks onderhoud. Jaarlijks wordt zo’n 75 à 100 

meter beschoeiing hersteld. 
 
De afgelopen jaren is gemiddeld € 28.643 benodigd geweest voor het herstellen van de 

beschoeiingen. In lijn met voorgaande jaren nemen we dit bedrag op als jaarlijks 
benodigd in dit beheerplan. 
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5.6 Natuurvriendelijke oevers 

Van de natuurvriendelijke oevers wordt jaarlijks een derde gemaaid. De 

werkzaamheden ten behoeve van het in standhouden van natuurvriendelijke oevers 

gebeurt veelal op inzicht van een ecologisch expert. Het is wenselijk om de kwaliteits-/ 

streefbeelden voor de NVO’s nader uit te werken, zodat er een meetlat ontstaat voor de 

verschillende typen NVO’s. Hiermee wordt er structuur aangebracht in dit beheer. 

 

Door ophoping van afgestorven plantmateriaal en door de aanvoer en neerslag van fijne 

organische deeltjes, vindt er verlanding plaats op de natuurvriendelijke oever. Jaarlijks 

wordt van 10% van de verlande oevers dit proces teruggezet in successie (lees: 

ontwikkeling). Door middel van een mes- of tandenbak of een knijperbak wordt het 

materiaal uit de verlande oever verwijderd. Eventueel wordt het profiel geherprofileerd. 

Daarnaast dient opschot, ontwikkeling van struik-/wilgen vegetatie, te worden 

verwijderd. Het uitkrabben van de oevers en verwijderen van opschot zijn momenteel 

niet opgenomen in het lopende onderhoudscontract, maar dienen in de toekomst hierin 

wel meegenomen te worden om de NVO in stand te houden. 

5.7 Fontein 

De gemeente Leiderdorp heeft 1 fontein in beheer. Deze staat aan de Laan van 

Berendrecht. De fontein moet gecontroleerd worden op een goede werking. Verder richt 

het onderhoud zich op de elektrische- en mechanische aandrijving, het verwijderen van 

vuil voor de aanzuiging en het onderhoud van de constructie.  

 

 
Foto 1: Fontein aan de Laan van Berendrecht. (Foto: P. Tibboel) 
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6 Groot onderhoud 

6.1 Watergangen 

Het buitengewoon of groot onderhoud aan watergangen bestaat uit het op de 

voorgeschreven diepte en breedte houden van de watergang door te baggeren. De 

voorgeschreven afmetingen staan in de Legger Oppervlaktewateren van het 

Hoogheemraadschap van Rijnland. Gemiddeld moet een watergang eens in de 5 tot 

10 jaar worden gebaggerd. Dit is afhankelijk van de mate waarin een watergang 

verontdiept, de aanwas. De aanwas wordt in belangrijke mate bepaald door 

bladinval en de grondsoort van de waterbodem. Door jaarlijks bladvissen in de 

watergangen waar veel bomen staan, wordt de aanwas van baggerspecie 

vertraagd. 

 

Vanaf 2017 is een inhaalslag gemaakt in het achterstallig groot onderhoud aan de 

watergangen. Sinds die tijd zijn de meest urgente watergangen, circa 35% van het 

areaal verspreid door het dorp en in het buitengebied, gebaggerd.  

 

 

 
Foto 2: Baggerwerkzaamheden in De Baanderij najaar 2017 (foto: De Aquanoom) 

 

6.2 Duikers 

Het reinigen van het doorstroomprofiel van duikers wordt over het algemeen 

gelijktijdig met de baggerwerkzaamheden uitgevoerd.  
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6.3 Natuurvriendelijke oevers 

Groot onderhoud aan een natuurvriendelijke oever bestaat uit het herinrichten van 

de oever, wanneer deze niet de gewenste ontwikkeling laat zien. Ook het 

omvormen van een bestaande reguliere oever naar een natuurvriendelijke oever 

kan als groot onderhoud worden gezien. Dergelijke werkzaamheden worden als 

project ingericht en vallen derhalve buiten dit beheerplan. 

6.4 Fontein 

De fontein aan de Laan van Berendrecht moet periodiek gecontroleerd worden op 

constructieve schades. Deze moeten eventueel hersteld worden. Verder dienen 

elektrische- en mechanische onderdelen periodiek vervangen te worden. Aangezien 

de fontein nog relatief jong is, wordt er voor de periode van dit beheerplan geen 

groot onderhoud verwacht.  
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7 Vervangingen 
Het vervangen van objecten wordt ingepland als met redelijke zekerheid kan 

worden aangenomen dat het interventieniveau binnen afzienbare tijd wordt bereikt. 

Deze afweging hangt af van: 

 Kan met vast onderhoud de levensduur nog worden verlengd; 

 Zijn de kosten hiervoor nog maatschappelijk verantwoord; 

 Voldoet het object nog aan de technische stand van dat moment; 

 Vereisen wet en regelgeving vervanging/modificatie. 

Input voor deze afweging zijn inspectieresultaten, onderzoeken en/of aanpassing 

van wet en regelgeving. 

7.1 Beschoeiingen 

Hardhouten beschoeiingen hebben een gemiddelde levensduur van 30 jaar. Door 

middel van een visuele inspectie wordt aan de hand van Kwaliteitscatalogus 

Openbare Ruimte van het CROW, de technische staat van de beschoeiing 

beoordeeld. Zodra uit inspectie blijkt dat de beschoeiing over grotere lengte 

kwaliteitsniveau C heeft, moet deze worden vervangen. Kleinere schadebeelden 

kunnen mogelijk nog door middel van reparatie worden hersteld tot het vereiste 

kwaliteitsniveau B. 

7.2 Duikers 

Algemeen wordt er voor duikers een levensduur van circa 50 jaar aangehouden. Dit 

is sterk afhankelijk van het materiaal waarvan de duiker is gemaakt, de belasting 

die erop wordt uitgeoefend en de draagkracht van de onderliggende grond. Zo kan 

een betonnen duiker in principe veel langer mee. 

 

Op basis van de ouderdom van de verschillende wijken, kan worden gesteld dat een 

groot deel van de duikers tegen het einde van hun levensduur aanlopen. Het zou 

echter zeer kostbaar worden om al deze duikers in een grootschalig onderzoek te 

laten inspecteren. Er wordt daarom voorgesteld om in 2020 door middel van een 

inventarisatie en een (risico-) analyse een selectie te maken van de duikers die 

geïnspecteerd moeten worden. Duikers die op basis van deze methode als risicovol 

worden beoordeeld, moeten vervolgens met een camerarobot worden 

geïnspecteerd. Hiervoor worden de duikers drooggezet en schoongemaakt. Het 

eventueel vervangen van een duiker wordt, zoveel mogelijk, gelijktijdig met het 

groot onderhoud van de bovenliggende (weg-) constructie gecombineerd. Tegelijk 

is het raadzaam om bij de voorbereiding van reconstructie projecten na te gaan of 

de binnen het werkgebied aanwezige duikers nog voldoende rest levensduur 

hebben tot een mogelijke volgende reconstructie of deze preventief te vervangen. 

7.3 Stuwen 

Van de te onderhouden stuwen wordt aan de hand van de NEN 2767-4 de 

technische staat bepaald. Aan de hand van het resultaat wordt de ambitie en het 

onderhoudsregime gecontroleerd en zo nodig aangepast. Periodiek wordt de stuw 

zo nodig van nieuwe onderdelen voorzien. Indien noodzakelijk wordt de stuw 

vervangen. 

7.4 Fontein 

De fontein aan de Laan van Berendrecht is enkele jaren geleden geplaatst. Er wordt 

daarom gedurende de looptijd van dit waterbeheerplan geen rekening gehouden 

met vervanging ervan. 
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8 Inspectie systematiek 

 

Monitoring van het domein water in de openbare ruimte kan bestaan uit 3 type 

inspecties. Dit zijn schouwen, visuele inspecties onderhandbereik, zoals volgens de 

NEN2767-4, en gericht technische inspectie, het zogenaamde nader onderzoek. 

8.1 Schouwen 

Sinds 2018 wordt water als beheergroep meegenomen in de jaarlijkse 

beleidsschouw. De beleidsschouw is een meting van de kwaliteit van de openbare 

ruimte op basis van de CROW-systematiek “Kwaliteitshandboek openbare ruimte” 

kortweg KOR 2018 met behulp van zogenaamde beeldmeetlatten. Deze meting 

wordt 2 maal per jaar uitgevoerd. Hiermee wordt gecontroleerd of alle 

beheergroepen van de openbare ruimte minimaal voldoen aan de gewenste 

kwaliteit B. De 

8.2 Visuele inspectie 

Visuele inspecties worden ingezet voor het bepalen van het grootonderhoud. 

Visuele inspecties worden 1 keer per jaar tot ongeveer 1 keer per 5 jaar uitgevoerd. 

Er wordt gebruik gemaakt van klein handgereedschap. Deze inspecties zijn 

gekoppeld aan onderhoudsmaatregelen met de TAO-strategie en bepalen de 

technische conditie en de verzorgingsstaat van een object. Als norm kan gebruik 

gemaakt worden van de NEN 2767-4, de inspectienorm voor kunstwerken. Ook het 

inmeten van watergangen om het volume baggerspecie te bepalen aan de hand van 

een quickscan is een visuele inspectie. Hierbij wordt op willekeurige plekken in de 

watergang een meting verricht waarbij het verschil tussen schouwpeil = waterlijn 

en de bovenzijde van de bagger laag wordt gemeten. Met deze meting kan de 

planning van de noodzaak tot baggeren bepaald worden. Andere vormen van 

visuele inspectie zijn het inspecteren van duikers en het inspecteren van NVO 

volgens de Tensley methode en het inspecteren van beschoeiing aan de hand van 

het Kwaliteitshandboek Openbare Ruimte van het CROW. Voor een aantal functies 

van het watersysteem moeten nog inspectiemethoden worden uitgewerkt. 

 

De afgelopen jaren was er geen structureel bedrag gereserveerd voor het uitvoeren 

van dergelijke inspecties. In dit beheerplan is jaarlijks structureel € 30.000 

opgenomen voor het uitvoeren van inspecties. 

8.3 Gerichte technische inspectie/nader onderzoek 

Deze vorm van inspecteren volgt een van de hierboven beschreven 

inspectievormen. Als uit de schouw of een visuele inspectie blijkt dat de technische 

staat van een object zorgelijk is en dat er een redelijke kans is op functieverlies of 

risico voor veiligheid dan wordt een gericht technisch onderzoek gedaan. Hierbij 

wordt het desbetreffende object grondig geïnspecteerd. Dit zijn vaak specialistische 

onderzoeken. Er kan hierbij gedacht worden aan inspectie van duikers met een 

robotcamera of het gedetailleerd inpeilen van watergangen. Deze inspecties worden 

uitgevoerd als er een gerede kans bestaat dat het object vervangen of 

gemodificeerd moet worden. 

8.4 Burgerparticipatie 

Naast bovenstaande inspectie methoden maakt de gemeente Leiderdorp ook 

gebruik van inbreng van burgers. Hiervoor maakt de gemeente gebruik van de 

volgende mogelijkheden: 
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Enquêtes  

Door te enquêteren kan gemeten worden hoe inwoners de kwaliteit van de 

openbare ruimte ervaren. Bewoners kunnen op eenvoudige wijze hun ervaringen 

aangeven.  

Omdat er op beeldkwaliteit beheerd gaat worden kunnen de bewoners de openbare 

ruimte goed controleren. De technische staat van de openbare ruimte kan hier niet 

in verwerkt worden. Hier wordt dus niet naar gevraagd.  

De enquête moet door elke bewoner vrijblijvend ingevuld kunnen worden. De 

uitkomsten kunnen als input dienen voor het beheer van de openbare ruimte.  

De enquête moet één keer in de twee jaar uitgevoerd worden. De beste periode 

hiervoor is eind mei begin juni (vanwege weersomstandigheden). De vragen 

moeten zo opgesteld zijn dat de bewoners cijfers kunnen geven aan de openbare 

ruimte per onderdeel. Alle structuurelementen moeten aan de orde komen om een 

goed beeld te krijgen van de gehele gemeente. Naast het geven van cijfers per 

onderdeel moeten de bewoners ook klachten en adviezen kwijt kunnen.  

Om de enquête representatief te laten zijn is een respons van minimaal 2% nodig.  

 

Burgerschouw  

De bedoeling is om in de toekomst jaarlijks een aantal punten door verschillende 

groepen bewoners te laten schouwen. Hiervoor moet een eenvoudig te begrijpen en 

hanteren kwaliteitshandboek opgesteld worden. Met het schouwen moet er 

minstens één punt per wijk/gebied behandeld worden. Wanneer het punt niet 

voldoet aan de kwaliteit die eraan toegekend is moet achterhaald worden hoe dit 

opgelost kan worden. Door dit jaarlijks samen met de enquête uit te voeren, kan 

gekeken worden of de ambities gehaald zijn. Deze aanpak wordt nog nader 

uitgewerkt in een communicatieplan. 

 

Meldingen  

Klachten en meldingen die via Melding Openbare Ruimte binnenkomen worden door 

de serviceteams op de huidige wijze behandeld. Dit zorgt ervoor dat de 

klanttevredenheid goed blijft en heeft een positieve uitwerking op de vastgestelde 

ambities in de wijken. Daarnaast zorgen de meldingen ervoor dat er in kleine mate 

feedback plaatsvindt op het beheer van de openbare ruimte.  

De gemeente moet binnen vier werkdagen antwoord hebben gegeven op een 

melding. Wanneer er binnen de vier werkdagen geen antwoord is, moet er in 

overleg met de burger een nieuwe datum afgesproken worden voor het antwoord. 

Dit principe wordt nu ook gehanteerd binnen de gemeente.  
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9 Kwantiteit geïnspecteerd domein 

9.1 Areaal 

In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de hoeveelheden die 

vallen binnen het waterbeheerplan. De hoeveelheden zijn gebaseerd op door de 

gemeente Leiderdorp aangeleverde gegevens. 

 

 
Taak beheer en 
onderhoud 

Areaal (km 
of 
hoeveelheid) 

Aantal keer Opmerking 

Baggeren 
Onderhoudsplicht (OHP) 

51 km 1 x per 5 – 
10 jaar 

Watergangen worden gebaggerd conform de 
Legger, wanneer de ingreepmaat wordt 
overschreden. 

Baggeren Ontvangstplicht 
(OVP) 

19 km 1 x per 8 
jaar 

Op initiatief van het hoogheemraadschap van 
Rijnland. 

Bladvissen 12 km 1x per jaar Half en geheel beschaduwde watergangen 

Maaien  51 km 1 – 2 x per 
jaar 

Alle watergangen worden 1x per jaar bij najaar 
schouw op orde gebracht. Circa 20% van het 
areaal wordt 2x per jaar gemaaid. 

Verwijderen kroos en flab n.v.t. - Gebeurt incidenteel bij calamiteit 

Reinigen duikers 196 1 x per 5 – 
10 jaar 

Duikers worden binnen de 
baggerwerkzaamheden gereinigd. 

Stuwen 2 1 x per 20 
jaar 

Jaarlijks vindt onderhoud plaats. Wanneer 
noodzakelijk worden onderdelen of de hele stuw 
vervangen.  

Inlaten 26 1 x per 40 
jaar 

Jaarlijks vindt onderhoud plaats. Wanneer 
noodzakelijk worden onderdelen of de hele 
inlaat vervangen.  

Beschoeiing 39 km 1 x per 30 
jaar 

Eens per 5 jaar technische inspectie. Kleine 
schades worden hersteld. Wanneer noodzakelijk 
wordt de beschoeiing vervangen. 

NVO-flauwe oevers 37 km Jaarlijks Er wordt jaarlijks gemaaid en opschot 
verwijderd. Wanneer noodzakelijk wordt de 
oever uitgekrabd. 

NVO-plas-dras 1,5 km Jaarlijks Er wordt jaarlijks gemaaid en opschot 
verwijderd. Wanneer noodzakelijk wordt de 
oever uitgekrabd. 

Onderhoud fontein 1 1 x per 15 
jaar 

Jaarlijks vindt onderhoud plaats. Wanneer 
noodzakelijk worden onderdelen of de hele 
fontein vervangen.  
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10 Kwaliteit geïnspecteerd domein 

10.1 Actuele kwaliteit 

De gemeente heeft in 2014 een uitgebreide inventarisatie en inspectie laten 

uitvoeren naar de (technische) staat van het areaal water (bagger, duikers en 

oevers). Ten aanzien van het areaal bagger heeft er in 2016 nog een actualisatie 

plaatsgevonden in verband met de ontwikkelingen in de Boterhuispolder. 

In voorbereiding op de dit waterbeheerplan is er begin 2018 een quickscan 

uitgevoerd op delen van het areaal oevers en duikers. Voor het areaal oevers betrof 

dit 65 oevervakken met een totale lengte van circa 6,5 km, waarvan in 2014 de 

restlevensduur als < 5 jaar werd ingeschat. Van de duikers zijn 18 duikers, die in 

2014 een technisch visuele beoordeling matig tot slecht hadden gescoord, in de 

quickscan meegenomen.  

 

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de kwaliteit van het huidige 

areaal op basis van de nu bekende gegevens. 

 
Taak beheer en 
onderhoud 

Areaal (km 
of 
hoeveelheid) 

Aantal keer Opmerking 

Baggeren 
Onderhoudsplicht (OHP) 

51 km 1x per 5 – 
10 jaar 

Watergangen worden gebaggerd conform de 
Legger, wanneer de ingreepmaat wordt 
overschreden. 

Baggeren Ontvangstplicht 
(OVP) 

19 km 1x per 8 
jaar 

Op initiatief van het hoogheemraadschap van 
Rijnland. 

Bladvissen 12 km 1x per jaar Half en geheel beschaduwde watergangen 

Maaien  51 km 1 - 2x per 

jaar 

Alle watergangen worden 1x per jaar 

voorafgaand aan de najaar schouw op orde 
gebracht. Circa 20% van het areaal wordt 2x 
per jaar gemaaid. 

Verwijderen zwerfafval 1,5 km 5x per jaar Er wordt uitgegaan van circa 3% van het areaal 

Verwijderen kroos en flab n.v.t. - Gebeurd incidenteel bij calamiteit 

Duikers 11  Duikers op korte termijn nader onderzoeken op 
technische staat d.m.v. ATU-methode en 
eventueel camera inspectie. 

Stuwen 2   

Inlaten 26  Eens in de 5 jaar technisch inspectie uitvoeren 
(laatste was in 2014) 

Beschoeiing 3,5 km  Circa 10% van het areaal beschoeiingen moet 
op korte termijn worden vervangen. 

NVO-flauwe oevers 40 km   

NVO-plas-dras 1,5 km   

Onderhoud fontein 1  In deze periode wordt geen groot onderhoud 
verwacht. 
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11 Kosten waterbeheer 
 

Alle beheeractiviteiten brengen kosten met zich mee. In voorgaande hoofdstukken 

zijn de beheeractiviteiten beschreven die we jaarlijks en periodiek uitvoeren ten 

einde het waterbeheer uit te voeren volgens de gewenste kwaliteit. In dit hoofdstuk 

zijn de onderhoudsactiviteiten gekoppeld aan het bijbehorende areaal en 

eenheidsprijzen. De kosten zijn onderverdeeld in kosten ten laste van het 

exploitatiebudget, voorzieningen en investeringen. 

11.1 Dagelijks onderhoud 

Watergangen 

 
Duikers 

 
Beschoeiingen 

 
NVO’s 

De NVO’s zijn onderverdeeld in plas/dras oevers en flauwe oevers. 

 

 

Dagelijksonderhoud

1
Maaien en schonen 

onderwatervegetatie vijverpartijen 
1      100% 117200 m2 e 117.200 0,20€          23.440€          

2
Maaien en schonen 

onderwatervegetatie (U)
1      100% 51065 m e 51.065 1,50€          76.598€          

3
Organisch afval (blad ed.) 

verwijderen (U)
1      5% 51065 m e 2.553 2,00€          5.107€            

4
Ontvangstplicht maaisel uit primaire 

watergangen (U)
1      100% 3500 m e 3.500 1,25€          4.375€            

5 Watersysteemtoets (O)   1/5 100% 51065 m e 10.213 1,00€          10.213€          

6
Vaststellen % van areaal per 

activiteit (O)
  1/5 100% 51065 m e 10.213 0,50€          5.107€            

124.839€            

# Omschrijving

Freq/jr 

tbv 

niveau 

B

% van 

het 

areaal

€/eenh.
Kosten/

jaar

Areaal 

100%
Eenheid

Exploitatie/

Voorziening/

Investering

Hoe-

veel-

heid

O
p

p
er

vl
ak

te
w

at
er

Dagelijksonderhoud

1 Monitoring doorstroming (M) 1      50% 195 st e 98 20,00€        1.950€            

1.950€                 

€/eenh.
Kosten/

jaar

Areaal 

100%
Eenheid

Exploitatie/

Voorziening/

Investering

Hoe-

veel-

heid

D
u

ik
er

s

# Omschrijving

Freq/jr 

tbv 

niveau 

B

% van 

het 

areaal

Dagelijksonderhoud

1
Vaststellen % van areaal per 

activiteit (O)
  1/5 100% 38854 m e 7.771 0,20€          1.554€            

2 Inspectie NEN 2767-4 (I)   1/5 100% 38854 m e 7.771 1,00€          7.771€            

3
Herstellen kleine schades lichte 

oeverbescherming (U)
1      0,33% 28643 m e 95 300,00€       28.643€          

37.968€              

Freq/jr 

tbv 

niveau 

B

% van 

het 

areaal

Kosten/

jaar

Areaal 

100%
Eenheid

Exploitatie/

Voorziening/

Investering

Hoe-

veel-

heid

€/eenh.

H
ar

d
e 

O
ev

er
s

# Omschrijving

Dagelijksonderhoud

1 Maaien (U) 1      33% 61079 m2 e 20156 0,40€          8.062€            

2 Verwijderen opschot (U) 1      33% 77749 m2 e 25657 0,10€          2.566€            

3 Uitkrabben oeverzone   1/10 100% 16670 m2 e 1667 1,50€          2.501€            

4
Vaststellen % van areaal per 

activiteit (O)
  1/5 100% 77749 m2 e 15550 0,05€          777€               

13.906€              

# Omschrijving

Freq/jr 

tbv 

niveau 

B

% van 

het 

areaal

Kosten/

jaar

Areaal 

100%
Eenheid

Exploitatie/

Voorziening/

Investering

Hoe-

veel-

heid

€/eenh.

N
V

O
 P

la
s/

d
ra

so
ev

er
s
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11.2 Groot onderhoud 

Watergangen 

 

 
Duikers 

Voor de duikers zijn geen investeringskosten in dit beheerplan opgenomen, omdat 

eerst een inventarisatie en (risico-) analyse noodzakelijk zijn. Dit staat voor 2020 

gepland. Op basis van de uitkomsten hiervan wordt een uitvoeringsplan opgesteld. 

  

Beschoeiingen 

 

 
Stuwen 

 

 
 

  

Dagelijksonderhoud

1 Maaien (U) 1      33% 36593 m e 12076 2,00€          24.151€          

2 Verwijderen opschot (U) 1      5% 36593 m e 1830 2,00€          3.659€            

3 Uitkrabben oeverzone   1/10 100% 36593 m e 3659 1,50€          5.489€            

4
Vaststellen % van areaal per 

activiteit (O)
  1/5 100% 39744 m e 7949 0,50€          3.974€            

37.274€              

€/eenh.
Kosten/

jaar

Areaal 

100%
Eenheid

Exploitatie/

Voorziening/

Investering

Hoe-

veel-

heid

N
V

O
-F

la
u

w
e 

o
ev

er
s

# Omschrijving

Freq/jr 

tbv 

niveau 

B

% van 

het 

areaal

Voorzieningen

1 Inpeilen watergangen (I)   1/10 100% 51065 m v 5.107 1,00€          5.107€            

2 Uitpeilen watergangen (I)   1/10 100% 51065 m v 5.107 0,80€          4.085€            

3 Baggeren (incl. VAT) (U)   1/10 100% 300670 m2 v 30.067 3,00€          90.201€          

4
Ontvangen baggerspecie uit primaire 

watergangen (U)
  1/10 100% 150300 m2 v 15.000 2,00€          30.000€          

129.393€            

Areaal 

100%
Eenheid

Exploitatie/

Voorziening/

Investering

Hoe-

veel-

heid

€/eenh.
Kosten/

jaar

O
p

p
er

vl
ak

te
w

at
er # Omschrijving

Freq/jr 

tbv 

niveau 

B

% van 

het 

areaal

Investeringen

1
Vervangen lichte oeverbescherming 

(U)
  1/30 100% 28643 m i 900 100,00€       90.000€          

2
Vervangen zware oeverbescherming 

(U)
  1/40 100% 9363 m i 95 630,00€       59.850€          

149.850€            

Exploitatie/

Voorziening/

Investering

Hoe-

veel-

heid

€/eenh.
Kosten/

jaar

H
ar

d
e 

O
ev

er
s

# Omschrijving

Freq/jr 

tbv 

niveau 

B

% van 

het 

areaal

Areaal 

100%
Eenheid

Investeringen

1 Vervangen stuwen constructief   1/20 100% 2 st i 0 15.000,00€  1.500€            

1.500€                 

Eenheid

Exploitatie/

Voorziening/

Investering

Hoe-

veel-

heid

€/eenh.
Kosten/

jaar

St
u

w
en # Omschrijving

Freq/jr 

tbv 

niveau 

B

% van 

het 

areaal

Areaal 

100%
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12  Budgetten 

12.1 Wijze van financieren 

Het beheer en onderhoud van water wordt op drie verschillende manieren 

gefinancierd. Regulier onderhoud en de overige kosten staan op de exploitatie, 

baggeren wordt gefinancierd uit de voorziening IBOR. Grootschalige vervanging van 

oevers en kunstwerken worden gefinancierd middels een investering. 

 

Onderstaand is een overzicht van de beschikbare budgetten voor het beheer en 

onderhoud van water opgenomen. Alle genoemde bedragen in het waterbeheerplan 

2020-2029 zijn weergegeven in euro (€) en exclusief 21% omzetbelasting. Omwille 

van de leesbaarheid zijn de tabellen gesplitst in 2 perioden van 5 jaar. 

12.2 Exploitatie  

 

De exploitatie voor de periode 2020-2024 

 

 
 

Toelichting op kostenplaatsen 

 

6224001 Waterwerken 

4297 Toevoeging in voorziening (baggeren): de hoogte van de dotatie wordt 

bepaald door de baggerwerkzaamheden in de periode 2020-2029. In de periode 

voorafgaand aan het beheerplan is een inhaalslag gemaakt. De eerstkomende 5 

jaar zullen er daarom minder baggerwerkzaamheden nodig zijn. Er is een nieuwe 

EXPLOITATIE BESCHIKBAAR

Beschikbaar Beschikbaar 2020 2021 2022 2023 2024

6222301 Veerdiensten 4226 Subsidie niet overheidssector 2.316 2.316 2.316 2.316 2.316

6224001 Waterwerken 4094 Overige kosten 767 767 767 767 767

6224001 Waterwerken 4297 Toevoeging in voorziening 133.311 133.311 133.311 133.311 133.311

6224001 Waterwerken 4340 Dagelijks onderhoud 215.261 215.261 215.261 215.261 215.261

6224002 Waterplan Leiderdorp 4340 Dagelijks onderhoud 3.091 3.091 3.091 3.091 3.091

Duiker inventarisatie en risicoanalyse 0 0 0 0 0

Kapitaallasten oud 26.178     30.103     32.370     32.173     31.975     

Kapitaallasten nieuw -          -          -          -          -          

Totaal 380.924 384.849 387.116 386.919 386.721

EXPLOITATIE BENODIGD

Benodigd Benodigd 2020 2021 2022 2023 2024

6222301 Veerdiensten 4226 Subsidie niet overheidssector 2.316 2.316 2.316 2.316 2.316

6224001 Waterwerken 4094 Overige kosten 0 0 0 0 0

6224001 Waterwerken 4297 Toevoeging in voorziening 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000

6224001 Waterwerken 4340 Dagelijks onderhoud 222.766 222.766 222.766 222.766 222.766

6224002 Waterplan Leiderdorp 4340 Dagelijks onderhoud water 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000

Duiker inventarisatie en risicoanalyse 50.000 0 0 0 0

Kapitaallasten oud 26.178 30.103 32.370 32.173 31.975

Kapitaallasten nieuw 0 7.196 14.347 21.452 28.512

Totaal 451.260 412.381 421.800 428.707 435.569

EXPLOITATIE VERSCHIL

Verschil beschikbaar - benodigd 2020 2021 2022 2023 2024

6222301 Veerdiensten 4226 Subsidie niet overheidssector 0 0 0 0 0

6224001 Waterwerken 4094 Overige kosten 767 767 767 767 767

6224001 Waterwerken 4297 Toevoeging in voorziening 23.311 23.311 23.311 23.311 23.311

6224001 Waterwerken 4340 Dagelijks onderhoud -7.505 -7.505 -7.505 -7.505 -7.505 

6224002 Waterplan Leiderdorp 4340 Dagelijks onderhoud water -36.909 -36.909 -36.909 -36.909 -36.909 

Duiker inventarisatie en risicoanalyse -50.000 0 0 0 0

Kapitaallasten oud 0 0 0 0 0

Kapitaallasten nieuw 0 -7.196 -14.347 -21.452 -28.512 

Totaal -70.336 -27.532 -34.683 -41.788 -48.848 
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piek voorspeld in 2025. De jaarlijkse dotatie van €110.000 is benodigd om deze 

piek op te vangen. 

 

6224001 Waterwerken 

4340 Dagelijks onderhoud: dit zijn alle uitvoeringswerkzaamheden om de 

afvoerende functie en de kwaliteit van de watergangen te behouden. De 

werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het maaien van de watergangen en 

oevers en het verwijderen van kroos, blad en zwerfvuil.  

 

6224002 Waterplan Leiderdorp 

4340 Dagelijks onderhoud: de jaarlijkse kosten voor inspectie/planning van het 

gehele areaal zijn gemiddeld €40.000,-. Hiervan worden de verplichte inspecties en 

maatregelplannen gedurende de gehele planperiode uitgevoerd, uitgewerkt en in 

het beheersysteem bijgehouden. 

 

Duikerinventarisatie en risicoanalyse 

Dit is een nieuwe post op de exploitatie en is eenmalig nodig om te komen tot een 

onderhouds- en investeringsplan voor de duikerconstructies. De duikers bereiken 

binnen de planperiode in sommige delen van de stad hun technische levensduur, 

waardoor dit onderzoek nodig is om de te verwachten investeringen binnen en na 

de planperiode in beeld te brengen. 

 

De exploitatie voor de periode 2025-2029 

 

 
 

 

EXPLOITATIE BESCHIKBAAR

Beschikbaar Beschikbaar 2025 2026 2027 2028 2029

6222301 Veerdiensten 4226 Subsidie niet overheidssector 2.316 2.316 2.316 2.316 2.316

6224001 Waterwerken 4094 Overige kosten 767 767 767 767 767

6224001 Waterwerken 4297 Toevoeging in voorziening 133.311 133.311 133.311 133.311 133.311

6224001 Waterwerken 4340 Dagelijks onderhoud 215.261 215.261 215.261 215.261 215.261

6224002 Waterplan Leiderdorp 4340 Dagelijks onderhoud 3.091 3.091 3.091 3.091 3.091

Duiker inventarisatie en risicoanalyse 0 0 0 0 0

Kapitaallasten oud 31.777     31.580     31.382     31.184     30.987     

Kapitaallasten nieuw -          -          -          -          -          

Totaal 386.523 386.326 386.128 385.930 385.733

EXPLOITATIE BENODIGD

Benodigd Benodigd 2025 2026 2027 2028 2029

6222301 Veerdiensten 4226 Subsidie niet overheidssector 2.316 2.316 2.316 2.316 2.316

6224001 Waterwerken 4094 Overige kosten 0 0 0 0 0

6224001 Waterwerken 4297 Toevoeging in voorziening 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000

6224001 Waterwerken 4340 Dagelijks onderhoud 222.766 222.766 222.766 222.766 222.766

6224002 Waterplan Leiderdorp 4340 Dagelijks onderhoud water 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000

Duiker inventarisatie en risicoanalyse 0 0 0 0 0

Kapitaallasten oud 31.777 31.580 31.382 31.184 30.987

Kapitaallasten nieuw 35.527 42.496 49.419 56.297 63.130

Totaal 442.386 449.157 455.883 462.564 469.199

EXPLOITATIE VERSCHIL

Verschil beschikbaar - benodigd 2025 2026 2027 2028 2029

6222301 Veerdiensten 4226 Subsidie niet overheidssector 0 0 0 0 0

6224001 Waterwerken 4094 Overige kosten 767 767 767 767 767

6224001 Waterwerken 4297 Toevoeging in voorziening 23.311 23.311 23.311 23.311 23.311

6224001 Waterwerken 4340 Dagelijks onderhoud -7.505 -7.505 -7.505 -7.505 -7.505 

6224002 Waterplan Leiderdorp 4340 Dagelijks onderhoud water -36.909 -36.909 -36.909 -36.909 -36.909 

Duiker inventarisatie en risicoanalyse 0 0 0 0 0

Kapitaallasten oud 0 0 0 0 0

Kapitaallasten nieuw -35.527 -42.496 -49.419 -56.297 -63.130 

Totaal -55.863 -62.832 -69.755 -76.633 -83.466 
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12.3 Voorziening  

De geprognotiseerde beginstand van de voorziening is op 1-1-2020 is €200.000,-. 

In onderstaande tabellen is het verloop van de voorziening water over de 

planperiode 2020-2029 weergegeven. De kosten voor het baggeren zijn inclusief 

20% VAT-kosten. 

 

 
 

 

12.4 Investeringen 

De inspectie van de beschoeiingen vindt plaats in 2019, na het vaststellen van dit 

waterbeheerplan. Er is een inschatting gemaakt van de benodigde 

vervangingskosten voor de beschoeiingen van €150.000 inclusief 15% VAT-kosten.  

 

Voorziening

WATER 2020 2021 2022 2023 2024

Beginstand 200.000 267.000 280.900 343.770 410.750

Dotatie 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000

Onttrekking baggeren -13.000 -66.100 -17.130 -13.020 -30.510

Ontrekking OVP Rijnland -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000

Eindstand 267.000 280.900 343.770 410.750 460.240

Voorziening

WATER 2025 2026 2027 2028 2029

Beginstand 460.240 109.710 96.020 85.990 69.000

Dotatie 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000

Onttrekking baggeren -430.530 -93.690 -90.030 -96.990 -30.780

Ontrekking OVP Rijnland -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000

Eindstand 109.710 96.020 85.990 69.000 118.220

INVESTERINGEN

Beschikbaar 2020 2021 2022 2023 2024

IBOR Water - duikers oranjewijk en doeskwartier100.000   0 0 0 0

IBOR Water - duiker onder de Oude Spoorbaan60.000     0 0 0 0

lichte beschoeiingen -          -          -          -          -          

Zware beschoeiingen -          -          -          -          -          

Stuwen 0 0 0 0 0

Totaal 160.000 0 0 0 0

Benodigd 2020 2021 2022 2023 2024

IBOR Water - duikers oranjewijk en doeskwartier100.000   

IBOR Water - duiker onder de Oude Spoorbaan60.000     

lichte beschoeiingen 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000

Zware beschoeiingen 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000

Stuwen 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

Totaal 311.500 151.500 151.500 151.500 151.500

Verschil beschikbaar - benodigd 2020 2021 2022 2023 2024

IBOR Water - duikers oranjewijk en doeskwartier 0 0 0 0 0

IBOR Water - duiker onder de Oude Spoorbaan 0 0 0 0 0

lichte beschoeiingen -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 

Zware beschoeiingen -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 

Stuwen -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 

Totaal -151.500 -151.500 -151.500 -151.500 -151.500 
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INVESTERINGEN

Beschikbaar 2025 2026 2027 2028 2029

IBOR Water - duikers oranjewijk en doeskwartier 0 0 0 0 0

IBOR Water - duiker onder de Oude Spoorbaan 0 0 0 0 0

lichte beschoeiingen -          -          -          -          -          

Zware beschoeiingen -          -          -          -          -          

Stuwen 0 0 0 0 0

Totaal 0 0 0 0 0

Benodigd 2025 2026 2027 2028 2029

IBOR Water - duikers oranjewijk en doeskwartier

IBOR Water - duiker onder de Oude Spoorbaan

lichte beschoeiingen 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000

Zware beschoeiingen 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000

Stuwen 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

Totaal 151.500 151.500 151.500 151.500 151.500

Verschil beschikbaar - benodigd 2025 2026 2027 2028 2029

IBOR Water - duikers oranjewijk en doeskwartier 0 0 0 0 0

IBOR Water - duiker onder de Oude Spoorbaan 0 0 0 0 0

lichte beschoeiingen -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000 

Zware beschoeiingen -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 

Stuwen -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 

Totaal -151.500 -151.500 -151.500 -151.500 -151.500 
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13  Planning jaarschijven 2020-2029 
De planning voor de onderhoud- en beheertaken binnen de periode 2020 tot en met 

2024 staat beschreven in dit hoofdstuk. 

13.1 Planning taken voor de periode 2020-2029 

 

De beheer- en onderhoudstaken voor de komende 10 jaar staan samengevat in 

onderstaande tabel.  
 

Beheertaak Risico gestuurd Planning periode 2020-2029 

Baggeren Ja Op basis van een inventarisatie in 2019 wordt de 
baggerplanning geactualiseerd. 

Bladvissen Ja 1 x per jaar (periode van bladval -> najaar) 

Maaien najaar 
schouw 

Nee 1 x per jaar (late najaar) 

Ad hoc 
werkzaamheden / 
incidenten 

Nee Gedurende het gehele jaar door mogelijk 

Onderhoud / 
vervanging duikers 

Ja o.b.v. het nog 
op te stellen 
vervangingsplan 

In 2020-2021 stelt de gemeente een investerings- en 
vervangingsplan op. Uit dit plan volgt welke opgave de 
gemeente heeft voor vervangen duikers in de periode 
2021-2029 

Onderhoud / 
renovatie fontein 

Nee Renovatie of vervanging van de fontein wordt niet in 
deze planperiode verwacht. wel vindt er een 
technische inspectie plaats 

Tabel 13.1 Overzicht planning werkzaamheden in periode 2020-2029 
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14  Meerjaarcomplex 
 

Een deel van de watergangen die moet in periode 2020 t/m 2029 tweemaal 

gebaggerd worden omdat er dusdanig veel bagger in de watergang is ontstaan dat 

deze onvoldoende diep is geworden. In de voorgaande jaren is circa 35% van het 

areaal van de watergangen in Leiderdorp gebaggerd. In 2019 wordt een nieuwe 

inventarisatie gedaan om de baggernoodzaak in Leiderdorp in beeld te brengen. 

Daaruit volgt een geactualiseerde meerjarenplanning van te baggeren 

watergangen, omdat deze dan volgens het model onvoldoende diep zullen zijn. 

 

Een toekomstberekening laat op basis van de huidige gegevens zien dat er 

gemiddeld over de periode 2020 tot en met 2029 EUR 1,4 miljoen benodigd is. Dat 

betekent €140.000,- per jaar.  

 

Door in de komende jaren goed te kijken naar de (her)gebruiksmogelijkheden van 

de baggerspecie en de locatie waar de bagger naar toe wordt gebracht, kan 

mogelijk nog een optimalisatie worden bereikt. 

 

De inventarisatie en (risico-) analyse van duikers die in 2020 plaatsvindt, zal meer 

inzicht geven in de kosten die gemoeid zijn bij onderhoud en eventueel vervanging 

van duikers. Hiervoor wordt de komende jaren een vervangings- en 

investeringsplan opgesteld. 
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Bijlagen 
 

Bijlage 1: Overzichtskaart areaal waterbeheer  



 
 

Waterbeheerplan Leiderdorp | 2020-2029   pagina 37 van 40 
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Bijlage 2: Beeldmeetlat KOR 2018 

 

Voorbeeld beeldmeetlat domein Water uit “Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 

2018” 
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SAMENVATTING 

 

De doelstelling van dit beheerplan is dat er meer inzicht wordt verkregen in het beheer 

van het betreffende kapitaalgoed. Het beheerplan beschrijft het areaal dat onderhouden 

wordt en welke onderhoudsmaatregelen waar en tegen welke kosten uitgevoerd worden 

om de vastgestelde kwaliteit te behalen. Ook worden de benodigde middelen inzichtelijk 

gemaakt en vergeleken met de beschikbare middelen. 

 

Huidige situatie 

RT Reiniging/Werf is erop gericht om Leiderdorp schoon en veilig te houden. RT 

Reiniging/Werf houdt zich met name bezig met de volgende taken: onkruidbestrijding, 

afvalbakken legen, gladheidbestrijding, verwijderen hondenpoep, vegen van goten en 

overige reinigingstaken. Uit een beleidsmeting van juli 2018 blijkt dat de meeste 

onderdelen voldoen aan de vastgestelde B-kwaliteit. 

 

Financiën 

De benodigde middelen voor de uitvoering van de reinigingstaken bedragen circa  

€ 1.302.820 per jaar.  

Het beschikbare budget bedraagt ca. €1.304.550. Per saldo is dit, op € 1.730 na, 

nagenoeg gelijk. 

 

De volgende kanttekeningen moeten nog worden gemaakt: 

 Wanneer wij uitgaan van de daadwerkelijke begrote kosten van Resultaatteam 

Reiniging (2019) is een globale inschatting van het uurtarief € 37,65. Dit is zonder 

toerekening van overhead. 

 Het gemiddelde uurtarief van de organisatie is € 52,75 exclusief overhead en 

€ 106,21 inclusief overhead. 

 De toegerekende overheadkosten zijn meegenomen in de begroting en 

afzonderlijk in het overzicht opgenomen. Hierdoor kunnen de berekende 

benodigde kosten worden vergeleken met het beschikbare budget voor 2019.  

 De overhead wordt berekend op basis van de beschikbare uren vanuit de  

begroting. Dit is € 568.225 op basis van 8.288 uur (eigen personeel) met een 

uurtarief voor de overhead van € 53,46. 

 Voor de reinigingsactiviteiten (afvalbakken, vuil op verhardingen, hotspots en 

hondenvoorzieningen) worden per jaar ca. 4.800 uren (productie uren) door de 

eigen dienst besteed, terwijl er ca. 5.050 gecalculeerd zijn. Het verschil kan 

verklaard worden uit de tijdsbesteding voor de hotspots. Dit aantal is berekend op 

basis van de verkregen informatie, maar is niet getoetst aan de praktijk. Er zou 

gemonitord moeten worden hoeveel dit werkelijk is. De hotspots worden ook op 

niveau B onderhouden, echter hun vervuilingsgraad is hoger. 

 In het budget 2019 is de rol afvalcoach voor 1.188 uur opgenomen. Deze 

functie/rol bestond in het verleden niet. 
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1. INLEIDING 

 

 

1.1. Aanleiding beheerplan Reiniging 
 

Voor u ligt het beheerplan van de Reiniging van de gemeente Leiderdorp. Het 

reinigingsteam is erop gericht om Leiderdorp schoon en veilig te houden. Vanuit de 

behoefte om een meerjarenperspectief te hebben op deze taak is een beheerplan 2020 – 

2029 opgesteld.  

 
 
1.2. Doelstelling 
 

Het beheerplan geeft aan met welke visie, welke operationele doelen worden nagestreefd 

en op welke wijze hier invulling aan wordt gegeven. Daarbij worden de benodigde 

middelen inzichtelijk gemaakt en vergeleken met de beschikbare middelen. 

 

 
1.3. Werkwijze opstellen beheerplan 

 

Voor het opstellen van het beheerplan zijn interne en externe beleidsontwikkelingen door 

vertaald naar de te verwachte operationele en financiële consequenties in een 

meerjarenperspectief. 
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2. BELEID EN REGELGEVING  

 

 

2.1. Juridisch kader  
 

2.1.1. Reiniging 

Landelijk worden geen specifieke regels voorgeschreven ten aanzien van zwerfafval. Voor 

onkruidbestrijding worden momenteel de landelijke regels verscherpt als het gaat om het 

werken met chemische middelen. Vooruitlopend op een landelijk verbod op de toepassing 

van glyfosaat op verhardingen, heeft Leiderdorp inmiddels besloten in het geheel af te 

zien van de toepassing van dit middel en over te gaan op alternatieve methoden. 

 

2.1.2. Gladheidbestrijding 

Binnen de geldende wettelijke kaders en randvoorwaarden hebben wegbeheerders hun 

taken op het gebied van gladheidbestrijding zeer verschillend ingevuld. Er bestaan geen 

algemeen wettelijke richtlijnen ten aanzien van normtijden, bestrijdingsmethode of 

prioritering van verschillende wegtypen. In de Wegenwet en Wegenverkeerswet (artikel 

2, lid 1) is vastgelegd dat de wegbeheerder een zorgplicht heeft voor het onderhoud en 

de berijdbaarheid van de tot zijn verantwoordelijkheid behorende wegen. De gemeente 

heeft derhalve een inspanningsverplichting voor goede en veilige wegen binnen de 

bebouwde kom, voor zover het geen rijks- of provinciale wegen betreft en de wegen in 

gemeentelijk eigendom buiten de bebouwde kom. Hiertoe behoort ook het bestrijden van 

gladheid. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat met het toenemen van de 

juridisering van de maatschappij, wegbeheerders steeds vaker aansprakelijk worden 

gesteld voor gebreken aan de weg. Ook de juridische discussies met weggebruikers over 

ongelukken ten gevolge van gladheid komen steeds frequenter voor. Het is mede daarom 

van belang om eenduidig en helder beleid te formuleren over de wijze waarop de 

gemeente aan haar zorgplicht voldoet. 

 

In het Burgerlijk wetboek, boek 6, is in artikel 174 lid 1 opgenomen dat de bezitter van 

een opstal aansprakelijk is als die opstal gevaar voor personen of zaken oplevert. 

Aansprakelijkheid bij ongevallen, als gevolg van gladheid, moet beoordeeld worden op 

grond van onrechtmatige daad. E.e.a. volgens artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek. 

Dit betekent voor de gemeente Leiderdorp dus werk aan de winkel, bij nacht en ontij. 

 

Integrale afstemming 

Het CROW geeft in haar Leidraad Gladheidbestrijdingsplan een aantal handvatten voor 

het opstellen van de integrale visie zodat wegbeheerders dezelfde uitgangspunten 

hanteren voor het uitvoeren van de gladheidbestrijding. Vanuit de klant-benadering dient 

de weggebruiker voldoende zekerheid te worden geboden op het gebied van 

verkeersveiligheid, bereikbaarheid en doorstroming. De verkeersveiligheid van 

weggebruikers is gebaat bij een goede afstemming van het beleid en uitvoering met in 

ieder geval omringende wegbeheerders. De weggebruiker dient bij de overgang van 

wegen immers niet verrast te worden door een andere of ontbrekende aanpak van de 

gladheid. Om deze reden wordt bij het vertalen van deze visie naar uitgangspunten voor 

Leiderdorp ook nadrukkelijk de aansluiting en afstemming gezocht met provincie en 

Rijkswaterstaat en omliggende gemeenten. 

 

Arbo 

De daadwerkelijke uitvoering van de gladheidbestrijding vindt vrijwel altijd plaats onder 

moeilijke omstandigheden voor het personeel. De kaders voor de inzet en de 

arbeidsomstandigheden van het personeel zijn bepaald in de Arbeidstijdenwet en de 

Arbowet. Voor gemeentelijk personeel geldt de CAR-UWO1. De werkgever kan de 

ambtenaar daarbij verplichten om zich buiten de voor zijn betrekking vastgestelde 

werktijden beschikbaar te houden voor de gladheidbestrijding als de werkgever dit uit 
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dienstbelang noodzakelijk vindt. In Leiderdorp geldt deze regeling met name voor de 

coördinatoren gladheidbestrijding. De bestuurders van strooiwagens vallen niet onder het 

‘Arbeidstijdenbesluit Vervoer’ omdat de werkzaamheden niet onder de normen van dit 

besluit zijn te brengen. De gladheidbestrijding valt wel onder de normen van de 

Arbeidstijdenwet, het (algemene) Arbeidstijdenbesluit en de Arbowet. De regels voor de 

arbeidstijden en winterpiketdienst zijn vastgelegd in deze besluiten. De bepalingen 

hebben betrekking op de maximale (gemiddelde) arbeidsduur per etmaal, per week en 

per maand en op de maximale duur van de piketdienst. Bij aanbesteding van de 

uitvoering zal de werkwijze onder deze (Arbo)voorwaarden een van de eisen dienen te 

zijn. 

 

Veiligheid 

De veiligheidsaspecten bij gladheidbestrijding hebben zowel betrekking op het gebruik 

van het materiaal en materieel, als op de uitvoering. Voor de start van het winterseizoen 

wordt met alle betrokkenen de procedure doorlopen. De belangrijkste zaken hierin zijn: 

- de te strooien hoeveelheid wegenzout; 

- het omgaan met dooimiddelen; 

- het controleren van de doseerinstellingen; 

- het bedienen en werken met het gladheidsbestrijdingsmaterieel; 

- onveilige situaties tijdens het strooien. 

Het gladheidbestrijdingsmaterieel moet conform de Arbowetgeving zijn voorzien van CE-

markering en bijbehorende EG-verklaring. 
 
 
2.2. Beleidskader  

 

Reiniging en gladheidsbestrijding 

De reinigingsactiviteiten zijn gericht op een schone, hele en veilige openbare ruimte. Dit 

is verder uitgewerkt in een aantal uitvoeringsdocumenten: 

- IBOR (leidraad voor beheer, maar niet vastgesteld door de Raad); 

- Beheervisie (2014); 

- Afvalstoffenverordening (2018); 

- Hondenbeleid Leiderdorp (2015); 

- Gladheidsbestrijdingsplan Leiderdorp 2017 (maart 2013, herzien september 2016); 

- Strooiroutes gemeente Leiderdorp (jaarplannen). 
 

2.2.1. Afvalstoffenverordening 

De volgende paragraaf is in de Afvalstoffenverordening 2018 opgenomen. 

 

§ 4. Zwerfafval en overige 

Er zijn geen aparte uitvoeringsbesluiten op basis van deze paragraaf opgenomen. Echter 

in artikel 16 Zwerfvuil rond inrichtingen, lid 2, stelt: Degene die de inrichting drijft 

verwijdert zo vaak als nodig etenswaren, verpakkingen, afval of andere materialen die 

kennelijk uit de inrichting afkomstig zijn of voor de inrichting zijn bestemd binnen een 

straal van ten minste 25 meter van de inrichting. 
 

2.2.2. Ongediertebestrijding 

De gemeente Leiderdorp geeft gratis advies en bestrijd gratis bij bewoners ongedierte, 

echter dit alleen binnenshuis. In de openbare ruimte en in de tuinen wordt ongedierte 

niet bestreden, met uitzondering van wespen. Wel worden dode dieren verwijderd bij 

meldingen in de openbare ruimte. 
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3. REINIGING IN DE GEMEENTE LEIDERDORP 

 

3.1. Visie 

 

Onderstaand is een samenvatting weergegeven van de geformuleerde visie zoals 

opgenomen in de programmabegroting 2015-2018. 

 

We willen de leefbaarheid in de openbare ruimte vergroten. Ergernissen die de 

leefbaarheid aantasten zijn illegaal aangeboden afval, de aanwezigheid van 

hondenpoep en loslopende honden. Toezicht en handhaving kan bijdragen deze 

ergernis te verkleinen. 

 

Binnen de visie zijn twee centrale thema’s belangrijk. Daarnaast is bewonersparticipatie 

een landelijk thema dat ook in Leiderdorp meer aandacht verdient. 

 

 

3.2. Uitwerking visie per doelstelling 

 

Leefbaarheid door Reiniging 

Binnen het team Reiniging ligt de verantwoordelijkheid voor het schoonhouden van de 

verhardingen in de openbare ruimte. Dit bevordert de leefbaarheid. Reiniging is het 

meest integrale onderdeel van de openbare ruimte; het kan overal voorkomen. Een 

totaalbeeld schoon bestaat pas als er optimale afstemming plaatsvindt tussen de 

verschillende disciplines. Het gaat dan m.n. om het bestrijden van zwerfafval, veegvuil 

en onkruid. De Reiniging is daarom sterk verbonden met het groenonderhoud als het 

gaat om zwerfafvalbestrijding, en met riolen als het gaat om het schoonhouden van de 

straten ter voorkoming van onnodige vervuiling van het riool. Daarnaast is het team 

verantwoordelijk voor de gladheidbestrijding.  

 

3.2.1. Illegaal aangeboden afval 

In 2018 is een afvalcoach aangesteld. Door middel van: 

 bewoners voorlichten over omgekeerd inzamelen en grondstoffen scheiden; 

 het goede voorbeeld geven;  

 zelf afval op te ruimen; 

 voorlichting te geven op scholen over grondstoffen scheiding en zwerfafval, in 

combinatie met een partij die educatie op scholen verzorgt. 

Met deze maatregelen wil de gemeente het dumpen of onjuist aanbieden van grof afval 

en zwerfafval in het algemeen verminderen.  

Tevens kan de afvalcoach illegaal aangeboden afval melden, waardoor dit direct kan 

worden verwijderd. Hierdoor wordt de uitnodiging om meer afval erbij te plaatsen 

verminderd.  

3.2.2. Hondenpoep 

Binnen het team reiniging is een hondenpoep zuigmachine actief. Bij hondenpoep wordt 

de overlast zeer snel ervaren. Bij één of enkele uitwerpselen in een straat wordt dit al 

gauw als ernstig ervaren. Bij hondenpoep op gras en beplanting is vaak de stank die voor 

overlast zorgt. Binnen de gemeente is een opruim- en aanlijnplicht als beleid.  
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De hond mag wel loslopen op speciale hondenspeelvelden en losloopgebieden (zie figuur, 

blz. 8). Op deze terreinen wordt de zuigmachine vooral ingezet. 

 

 

3.2.3. Inwoners aan zet 

De gemeente is zichtbaar, herkenbaar en aanspreekbaar op het onderhouden van de 

basis openbare ruimte, en als opsteller en handhaver van regels.  

Daarnaast is de gemeente partner bij ontwikkelingen in het dorp. In wijken en buurten 

kunnen inwoners in overleg met elkaar zelf “kleur en identiteit” geven aan de omgeving 

en aan de ruimte. Die invulling kan tijdelijk zijn of structureel, en waar nodig kunnen 

inwoners zelf investeren in de ruimte of  zelf het onderhoud regelen. Dit in het kader van 

bewonersparticipatie. 

De gemeente wil het wijkgericht werken versterken en werkt aan het vergroten van 

(burger)participatie en sociale binding. Samen met het groenonderhoud zijn de 

afvalinzameling en reiniging de meest ‘zichtbare’ domeinen in de openbare ruimte. Deze  

lenen zich bij uitstek om hier, samen met wijkbeheer en de bewoners, verder een 

invulling aan te geven. Het is aan te bevelen om dit in 2019 integraal verder uit te 

werken in wijkagenda’s.  
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4. NIVEAU VAN BEHEER 

 

IBOR - beeldkwaliteit 

Binnen de gemeente Leiderdorp is het beleid gericht op het realiseren van een 

beeldkwaliteit op niveau B volgens de CROW. Vanuit de raad is de wens om naar een  

A-niveau te streven binnen het huidige budget. Zie hieronder een voorbeeld van een 

CROW-schaalbalk. 

Verharding-zwerfafval fijn  

A+ A B C D 

     

Er ligt geen fijn 
zwerfafval. 

Er ligt weinig fijn 
zwerfafval. 

Er ligt in beperkte mate 
fijn zwerfafval. 

Er ligt redelijk veel fijn 
zwerfafval. 

Er ligt veel fijn 
zwerfafval. 

fijn zwerfafval (1-10 cm)  

0 stuks per  m² 
  

fijn zwerfafval (1-10 cm)  

≤ 3 stuks per  m² 
  

fijn zwerfafval (1-10 cm)  

≤ 10 stuks per  m² 
  

fijn zwerfafval (1-10 cm)  

≤ 25 stuks per  m² 
  

fijn zwerfafval (1-10 cm)  

> 25 stuks per  m² 
   

 

 

4.1. Beeldkwaliteit 

 

Objectief gezien moeten de activiteiten van de Reiniging Leiderdorp tot een 

kwaliteitsniveau B leiden volgens de CROW-kwaliteitscatalogus. Om dit te monitoren 

worden er periodiek schouwen uitgevoerd door toezichthouders en jaarlijks door een 

onafhankelijk bureau.  

 

In juli 2018 heeft er een zogenaamde beleidsmeting plaatsgevonden (zie hoofdstuk 8). 

Hieruit blijkt dat reiniging voldoet aan de beleidsuitgangspunten. 

Voor een beleidsmeting wordt gebruik gemaakt van de systematiek en beeld-

schaalbalken die in de CROW-kwaliteitscatalogus zijn opgenomen. In bijlage 1 zijn de 

schaalbalken opgenomen die van toepassing zijn op de reiniging.  

 

 

4.1.1. Aandachtsgebieden 

De volgende gebieden verdienen extra aandacht, het bereiken van een gemidddelde  

B-kwaliteit vereist meer inspanning: 

1. Gebied winkelcentrum Winkelhof en Santhorst; 

2. Hotspots; 

3. Hondenlosloopgebieden. 

 

1. Winkelcentra 

Bij winkelcentra komt veel publiek en daardoor vindt er meer vervuiling en vaak ook 

meer slijtage plaats. De hogere vervuilingssnelheid betreft binnen het winkelcentrum 

vaak bepaalde locaties, bijv. parkeerterrein, entrees en horecaplein.  

 

 

 

2. Hotspots 

We onderscheiden hotspots, dit zijn plekken in Leiderdorp die een hogere 

vervuilingssnelheid kennen door het gebruik en/of de locatie, b.v. bij een 

scholengemeenschap of het recreatiestrand.  
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De hieronder genoemde locaties hebben deze extra aandacht nodig om op B-niveau te 

kunnen houden. 

1. Brede school aan de Leeuwerikstraat; 

2. Strand in de Munnikenpolder; 

3. Recreatieplaats Zijldijk; 

4. De Bloemerd. 

 

3. Hondenlosloopgebieden  

Plekken waar de hond los mag lopen zijn de 

losloopgebieden en hondenspeelweide:  

1. De Bloemerd, met uitzondering van de 

sportvelden, de schooltuinen, de 

natuurspeeltuin;  

2. Dwarswateringdijk, het deel dat gelegen is 

tussen de Persant Snoepweg en de 

Vossiuslaan;  

3. Touwbaan, de groenstrook tussen de 

watergang en de achterzijde van de panden 

aan de evenzijde, tussen de Rietschans en de 

Beukenschans;  

4. Park De Houtkamp, de hondenweide vlakbij de 

parkeerplaats aan de Engelendaal  

5. Park De Houtkamp, het deel dat gelegen is 

tussen het Munnikkenlaantje, de Van 

Diepeningenlaan, de Laan van Berendrecht en 

de Engelendaal. 

6. Munnikkenpolder, strook aan de rand van de 

snelweg. (Deze is onlangs toegevoegd en staat 

nog niet op de hiernaast weergegeven kaart) 

 

De hondenpoep wordt op deze locaties machinaal verwijderd. 
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5. DAGELIJKS ONDERHOUD 

 
 

5.1. Takenpakket 

 

Het takenpakket van het RT Reiniging/Werf bestaat uit: 

 

Beheeronderdeel  Taken dagelijks onderhoud 

Afvalbakken Minimaal wekelijks legen, jaarlijks schoonmaken 

Blikvangers Legen 

Bladkorven Plaatsen, verwijderen en legen 

Bovengrondse Containers Rondom schoonhouden 

Element verharding Onkruidbestrijding en blad verwijderen 

Evenementen Ondersteuning bij schoonmaken 

Gladheid bestrijding Uitvoeren van strooiroutes 

Graffiti Bij meldingen afhandelen 

Hondenpoep Machinaal verwijderen  

Open en gesloten verharding Goten vegen van straatvuil  

Verhardingen Hotspots Extra schoonhouden 

Verhardingen bijzondere locaties Extra schoonhouden  

Werf Schoonhouden 

 

 
5.2. Organisatie van het takenpakket 

Ook hier staat de Beheervisie 2014 centraal. Waar voorheen werd gewerkt met een 

gemeentelijk brede integrale inzet van mensen en materieel, zijn zelfsturende teams 

ontstaan gericht op een productgroep (o.a. reiniging, groen, e.d.). Momenteel vindt een 

omslag plaats naar een meer gebiedsgerichte werkwijze op basis van een 

ploegenstructuur.  

Binnen de ploegenstructuur is Leiderdorp opgedeeld in een tweetal verzorgingsgebieden 

Leiderdorp Noord en Zuid. Ieder gebied is toegewezen aan een ploeg. Binnen deze 

verzorgingsgebieden zijn specifieke, wijkafhankelijke, accenten gelegd die ervoor zorgen 

dat aan de kwaliteitsnorm van CROW B wordt voldaan. Naast de ploegen in de 

verzorgingsgebieden is er één ploeg volledig vrijgemaakt voor het gemeente breed legen 

van de afvalbakken. 

 

Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt zoveel als mogelijk praktisch afgestemd 

met de andere clusters over de overige werkzaamheden binnen de openbare ruimte.  

 

De integrale sturing vindt momenteel niet plaats, zodat het lastig is om gebiedsgericht 

evenwichtige integrale beeldkwaliteit te bereiken. In praktische zin wordt zoveel mogelijk 

onderling afgestemd, maar dit gebeurt niet planmatig. Hierdoor is de borging van de 

kwaliteit niet altijd te garanderen. Dit vraagt wel de aandacht in de toekomst hoe 

integraal en zelfsturend elkaar kunnen versterken.  

 

Denk hierbij aan het schoonhouden van de omgeving rond de verzamelcontainers, het 

reinigen van goten in relatie tot onkruidbestrijding en het blad verwijderen in 

samenwerking met het groenonderhoud.  
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6. GROOT ONDERHOUD 

 

Reiniging is een vorm van dienstverlening dat vooral gericht is op dagelijks onderhoud. 

Het onderdeel Schoon is altijd kort cyclisch van aard en daarom gekoppeld aan dagelijks 

onderhoud. Groot onderhoud speelt hierbij geen rol. 

 

 

 

7. VERVANGINGEN 

 

Reiniging is een vorm van dienstverlening. De hiervoor benodigde voertuigen zijn 

ondergebracht bij Wagenparkbeheer waarvoor een apart beheerplan is opgesteld.  

 

 

 
8. INSPECTIE SYSTEMATIEK  

 

 
8.1. Schouw en monitoring 

 

Voor de inspectie van het onderhoudsniveau binnen de openbare ruimte wordt de 

meetsystematiek van de CROW gebruikt. In de kwaliteitscatalogus CROW 2018 staat een 

uitgebreide instructie hoe te meten op kwaliteit in de openbare ruimte. 

 

In aanvulling hierop worden ook schouwen uitgevoerd met bewoners en bedrijven in hun 

directe omgeving en wordt de kwaliteit gemonitord op basis van het aantal klachten en 

meldingen en de afhandeling hiervan. 

 

Belangrijke parameter is naast de objectieve beeldkwaliteitsmetingen de subjectieve 

beleving van de gebruikers, zoals die tot uitdrukking komt in de Leiderdorpse 

inwonersenquête 2017. Daaruit blijkt dat 45% van de bewoners vindt dat het onderhoud 

goed tot uitstekend is, wat betreft onkruid op verharding. 17% vindt het slecht en 38% 

matig.  

 

Vanuit de beleidsmeting (zie hoofdstuk 8) die in 2018 is uitgevoerd, blijkt dat onkruid en 

vuil op verhardingen binnen de toegestane normmarges van het CROW blijft. Alleen 

onkruid op elementverhardingen komt met 5% boven de toegestane normmarge. Alleen 

op dit onderdeel is kwaliteitsniveau B niet behaald.  

 

De subjectieve beoordeling geeft aan hoe belangrijk het is om hier goed op te sturen en 

waar mogelijk gericht te communiceren. Dit geldt bijvoorbeeld voor de bladperiode. In 

deze periode (eind oktober – half december) is het niet haalbaar om aan de 

beeldkwaliteit van natuurlijk afval te voldoen. Gerichte communicatie in deze periode 

draagt positief bij aan de beoordeling door inwoners.  
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9. KWANTITEIT GEINSPECTEERD DOMEIN 

 

In de hieronder weer gegeven tabel staan de arealen die door team Reiniging onder hun 

taken valt, ofwel de kwantiteit van het domein. 

 

Beheeronderdeel  Areaal 

Afvalbakken 430 st, waaronder 93 st depotdogs en 11 st dispensers 

Blikvangers 3 st 

Bladkorven 25 st 

Bovengrondse Containers 290 st 

Element verharding 949.000 m2 

Evenementen 10 st 

Gladheidbestrijding 425.000 m2 

Graffiti 10 m2 

Hondenpoep 32 uur * 44 wk  

Open en gesloten verharding 582.000 m1 

Verhardingen Hotspots 7.500 m2 

Verhardingen bijzondere locaties 5.700 m2 

Werf deelgebruik door RT Reiniging/Werf 
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10. KWALITEIT GEINSPECTEERD DOMEIN 

 

 

10.1 Beleidsmeting 2018 

 

In juli 2018 is een zogenoemde beleidsmeting uitgevoerd conform deze systematiek. De 

belangrijkste resultaten hiervan zijn:  

 

 

Totaalbeeld 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

NB. Staafdiagrammen illustreren de behaalde totaalscore in de meting van juli 2018 en in het bijzonder die van reiniging 
illustreren de behaalde totaalscore in de meting van juli 2018 en in het bijzonder die van reiniging 
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Het is de eerste meting in 2018. Het doel van de beleidsmeting is het controleren van de 

kwaliteitsafspraken uit het beleid. De resultaten kunnen gebruikt worden als input bij het 

bepalen van effectieve maatregelen die de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren. 

Tijdens de meting zijn 100 meetlocaties verspreid over de gemeente gemeten. Van 37 

beeldmeetlatten is per locatie de laagste kwaliteit beoordeeld conform de CROW-

richtlijnen hiervoor.  

 

Via het Apptimize Platform zijn de gedetailleerde meetresultaten te raadplegen: 

https://leiderdorp.apptimizeplatform.nl/ 

 

De gemiddelde kwaliteit ligt in de meting van juli op een B-niveau1. Het gemiddelde 

percentage incidenten (C en D score) valt binnen in de CROW-norm van maximaal 10% 

incidenten. Dit zijn de negatieve afwijkingen. Voor groen ligt met name het onderdeel 

onkruid onder de norm. Dit is wel een samenhangende maatregel als het gaat om 

beoordeling van de integrale (beeldkwaliteit). 

Verdere inspecties zijn niet van toepassing binnen het team Reiniging. 

 

 

  

                                                
1 Voor het bepalen van het gemiddelde niveau, gaan we uit van het uitgangspunt van CROW: het gemiddelde 
kwaliteitsniveau is het niveau dat bij 90% van de metingen wordt behaald. 

https://leiderdorp.apptimizeplatform.nl/
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11. KOSTEN TEAM REINGING 
 
 

11.1. Inleiding  

 

In dit hoofdstuk worden de kosten voor team Reiniging inzichtelijk gemaakt. 
 

 
11.2. Uitgangspunten  

 

Het betreft de kosten voor de activiteiten binnen Leiderdorp. Zo maken bijvoorbeeld de 

inzamelkosten in de buurgemeenten en voor Leiderdorp hier geen deel vanuit. Deze 

activiteiten vallen onder het domein Werken Derden. Het totale takenpakket voor 

reiniging is beschreven in paragraaf 5.1. In de calculatie is uitgegaan van 

kwaliteitsniveau B. 

 

 
11.3. Kostensoort 

 

De kosten zijn opgebouwd uit exploitatiekosten, afvalverwerkingskosten en overige 

kosten. In de berekening is onderscheid gemaakt in kosten voor de eigen dienst en 

kosten door inhuur derden. De overige ‘materiele lasten’, zie ook paragraaf 12.1, zijn 

toebedeeld aan de eigendienst. In onderstaande overzicht zijn de afvalverwerkingskosten 

buiten beschouwing gelaten.  

Figuur 1: overzicht benodigde onderhoudskosten beheerplan reiniging prijspeil 2018 (bron: Impact online ®). 

 

11.3.1 Egalisatiereserve reiniging 

Het doel van de Egalisatiereserve Reiniging is het egaliseren van baten of lasten op het 

product Reiniging om schommelingen in het tarief te voorkomen. Het tarief over alle 

jaren heen is maximaal 100% kostendekkend. 

 

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) geeft gemeenten de ruimte om een deel 

van de kosten van reiniging te dekken binnen de afvalstoffenheffing. Hierdoor zal een 

€	:	per	type	uitvoering Datum: 07-12-18

Project:
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gemeente	Leiderdorp

Kwaliteitsniveau	B

REINIGING	 28061,95 are €	780.342,52 €	180.808,09 €	961.155 €	1.305.550

AFVALBAKKEN	LEGEN 332 stuk €	80.041,30 €	0,00 €	80.040

VUIL	OP	(HALF)VERHARDING 27917,95 are €	94.126,60 €	179.218,09 €	273.345

VUIL	OP	HOTSPOTS 51 are €	66.846,34 €	0,00 €	66.850

GRAFFITI	&	AANPLAKBILJETTEN 10 m2 €	0,00 €	1.590,00 €	1.590

HONDENVOORZIENINGEN 93 are €	16.473,28 €	0,00 €	16.470

OVERIG €	522.855,00 €	0,00 €	522.860

Dagelijks	onderhoud €	522.855,00 €	0,00 €	522.860

Reiniging	Ruimen	Zwerfvuil	rond	afvalcontainers €	12.375,00 €	0,00 €	12.380

Reiniging	Gladheidsbestrijding €	189.000,00 €	0,00 €	189.000

Reiniging	afvalcoach €	126.000,00 €	0,00 €	126.000

Reiniging	inhuur	chauffeur	fecalienzuiger €	153.250,00 €	0,00 €	153.250

Reiniging	Coördinatie €	42.000,00 €	0,00 €	42.000
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deel van de kosten voor 100% dekken via de afvalstoffenheffing, een deel voor 50% en 

een deel helemaal niet.                                              

 

 
11.4  Organisatie 

 

Uit de berekening vanuit het rekenmodel Impact online© zijn de benodigde uren voor de 

reinigingstaken berekend, zie figuur 2. De verdeling eigen dienst en derden is op basis 

van de huidige situatie van taken die uitbesteed zijn. De overige taken worden door de 

eigen dienst uitgevoerd.  

 

Er is berekend dat voor de eigen dienst 8.268 uur, circa 6,1 FTE op jaarbasis nodig is 

voor de uitvoering van deze reinigingstaken. Voor het team Reiniging is in totaal 8.288 

uur begroot in 2019, dit staat eveneens gelijk aan 6,1 FTE. Hierin zit 1 fte voor de 

fecaliënzuiger. Het arbeidsaanbod en werkvoorraad is in evenwicht. De uren die 

uitbesteed worden bij derden zullen bekostigd worden uit het beschikbare budget. 

Figuur 2: overzicht benodigde arbeidsuren beheerplan reiniging (bron: Impact online ©). 

 
  

Uren	:	per	type	uitvoering Datum: 30-11-18

Project:

Scenario

Onderhoud	type

A
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l

Ee
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Totaal 8268 3531 11820 0

REINIGING	 28061,95 are 8267,76 3531,34 11820 0

AFVALBAKKEN	LEGEN 332 stuk 1345,02 0 1350 0

VUIL	IN	GROEN 0 are 0 0 0 0

VUIL	OP	(HALF)VERHARDING 27917,95 are 93,79 3531,34 3630 0

VUIL	OP	HOTSPOTS 51 are 2061,25 0 2060 0

GRAFFITI	&	AANPLAKBILJETTEN 10 m2 0 0 21 0

HONDENVOORZIENINGEN 93 are 279,7 0 280 0

OVERIG 4488 0 4490 0

Dagelijks	onderhoud 4488 0 4490

Reiniging	Ruimen	Zwerfvuil	rond	afvalcontainers 250 0 250

Reiniging	Gladheidsbestrijding 1300 0 1300

Reiniging	afvalcoach 1188 0 1190

Reiniging	meerkosten	uurtarief	eigen	dienst 0 0 0

Reiniging	inhuur	chauffeur	fecalienzuiger 1350 0 1350

Reiniging	Coördinatie 400 0 400

gemeente	Leiderdorp_Ronald	L._25-07-2018

Kwaliteitsniveau	B
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12. BUDGETTEN 

 

In dit hoofdstuk wordt het beschikbare en benodigde budget op een rij gezet. Wanneer 

wij die naast elkaar zetten wordt het inzichtelijk wat het verschil is. 

 

 
12.1. Beschikbaar budget 

 

In onderstaande tabel is het beschikbare budget voor reiniging van 2019 onderverdeelt 

naar taken weergegeven: 

 

Tabel: Beschikbaar budget 2019 (bron servicepunt 71) 

 

Binnen het budget is onderscheid gemaakt tussen materiele kosten en eigendienst. In 

afwijking bij de berekening benodigde kosten is de inhuur verwerkt in de ‘materiele 

kosten’. 

 

De kosten van de werf worden verantwoord binnen het taakveld Overhead. Er vindt een 

doorbelasting plaats binnen de begroting voor de gehele overhead. Het totale bedrag 

overhead wordt berekend op basis van de beschikbare uren van 8.288 uur. Voor 

reiniging is de overhead berekend op € 568.225 (bron servicepunt 71). 

 

Garantiebaan 

Voor de garantiebaan ontvangt Leiderdorp nog een loonkostensubsidie van € 10.995 

(2018).  

 

 
12.2. Jaarlijks benodigd budget 

 

De kosten voor Reiniging worden volledig vanuit de exploitatie gefinancierd.  

Onderstaand een overzicht van het benodigde en beschikbare budget voor Reiniging en 

het verschil. 

 

Sinds 2012 wordt door de Reinigingsdienst geen chemische middelen meer gebruikt bij 

onkruidbestrijding op verhardingen. In de afgelopen jaren is geëxperimenteerd met 

alternatieven (mechanische) methoden. Deze blijken relatief kostbaar en behalen niet 

altijd het gewenste kwaliteitsniveau. Voor 2019 is een budgetverhoging van € 100.000 

bij de Raad aangevraagd. Hiermee is binnen de exploitatie al rekening gehouden. 

TOTAAL BUDGET eigendienst € 1.305.550

Legen vuilnisbakken e.d. € 37.000 € 286.000 € 323.000

Onkruidvrijhouden van straten € 271.600 € 0 € 271.600

Straatvegen € 50.000 € 143.000 € 193.000

Graffiti € 200 € 0 € 200

Hondenbeleid € 7.500 € 0 € 7.500

Fecaliënzuiger € 21.250 € 132.000 € 153.250

Gladheidsbestrijding € 51.000 € 138.000 € 189.000

Afvalcoach € 0 € 126.000 € 126.000

Coördinatie € 0 € 42.000 € 42.000

materiele kosten
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Hieronder is het benodigd budget in een tabel als samenvatting weergegeven. Deze zijn 

op basis van de huidige arealen berekend via het Cyber calculatiemodel Impact online ©, 

prijspeil 2018. Hierbij is een onderverdeling van de kosten voor dagelijks onderhoud 

gemaakt. Voor groot onderhoud en vervangen is dit niet gedaan, omdat dit niet van 

toepassing is bij de reinigingstaken.  

 

Met het rekenmodel Impact online © is een doorrekening gemaakt van de benodigde 

middelen voor de reiniging o.b.v. het huidige areaal en kwaliteitsuitgangspunten.  

Het benodigde budget bedraagt ca. €1.302.820. 

Figuur 3: overzicht benodigde kosten beheerplan reiniging, prijspeil 2018 

 

Om de berekening compleet te maken is de doorberekening van de overhead kosten 

toegevoegd. Deze is gebaseerd op de 8.288 uur uit de gemeente begroting. In de 

berekening benodigde kosten is uitgegaan van 5.330 uur, omdat binnen de bedragen 

gladheidsbestrijding, afvalcoach, inhuur chauffeur fecaliënzuiger en coördinatie de 

overhead al toebedeelt zijn (bron servicepunt 71). 

 

 

Verschil beschikbaar en benodigd budget 

 

Om een juiste vergelijking te kunnen maken is een vertaling gemaakt van het 

rekenmodel. Hierbij is de verdeling van beschikbaar budget gebruikt, zie paragraaf 12.1. 

De doorberekende overhead is aan de onderwerpen toebedeelt via de berekende 

benodigde uren van dat onderdeel. Het resultaat staat in een overzicht op de volgende 

bladzijde. 

 

 

€	:	per	type	uitvoering Datum: 07-12-18

Project:

Scenario

Onderhoud	type

A
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Totaal €	1.122.004,52 €	180.808,09 €	1.302.820 €	1.305.550

REINIGING	 28061,95 are €	780.342,52 €	180.808,09 €	961.155 €	1.305.550

AFVALBAKKEN	LEGEN 332 stuk €	80.041,30 €	0,00 €	80.040

VUIL	OP	(HALF)VERHARDING 27917,95 are €	94.126,60 €	179.218,09 €	273.345

VUIL	OP	HOTSPOTS 51 are €	66.846,34 €	0,00 €	66.850

GRAFFITI	&	AANPLAKBILJETTEN 10 m2 €	0,00 €	1.590,00 €	1.590

HONDENVOORZIENINGEN 93 are €	16.473,28 €	0,00 €	16.470

OVERIG €	522.855,00 €	0,00 €	522.860

Dagelijks	onderhoud €	522.855,00 €	0,00 €	522.860

Reiniging	Ruimen	Zwerfvuil	rond	afvalcontainers €	12.375,00 €	0,00 €	12.380

Reiniging	Gladheidsbestrijding €	189.000,00 €	0,00 €	189.000

Reiniging	afvalcoach €	126.000,00 €	0,00 €	126.000

Reiniging	inhuur	chauffeur	fecalienzuiger €	153.250,00 €	0,00 €	153.250

Reiniging	Coördinatie €	42.000,00 €	0,00 €	42.000

Doorberekening	overhead	op	basis	beschikbare	uren	(5.330) €	341.662,00 €	341.665

gemeente	Leiderdorp

Kwaliteitsniveau	B
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Figuur: benodigde kosten vertaald naar beschikbaar budget 2019 beheerplan reiniging, prijspeil 2018 

 

 

Op basis van de beschikbare budget en de berekende kosten is het verschil berekend. Dit 

is voor de komende 5 jaar gedaan. In bijlage 3 is de tabel met een doorkijk van 10 jaar 

opgenomen.  

 

Figuur: overzicht benodigde kosten versus beschikbaar budget 2020-2024 beheerplan reiniging, prijspeil 2018 

 

De volgende kanttekeningen moeten nog worden gemaakt:  

 Wanneer wij uitgaan van de daadwerkelijke begrote kosten van Resultaatteam 

Reiniging (2019) is een globale inschatting van het uurtarief € 37,65. Dit is zonder 

toerekening van overhead. 

 Het gemiddelde uurtarief van de organisatie is € 52,75 exclusief overhead en 

€ 106,21 inclusief overhead. 

 De toegerekende overheadkosten zijn meegenomen in de begroting en 

afzonderlijk in het overzicht opgenomen. Hierdoor kunnen de berekende 

benodigde kosten worden vergeleken met het beschikbare budget voor 2019.  

 De overhead wordt berekend op basis van de beschikbare uren vanuit de  

begroting. Dit is € 568.225 op basis van 8.288 uur (eigen personeel) met een 

uurtarief voor de overhead van € 53,46. 

 Voor de reinigingsactiviteiten (afvalbakken, vuil op verhardingen, hotspots en 

hondenvoorzieningen) worden per jaar ca. 4.800 uren (productie uren) door de 

eigen dienst besteed, terwijl er ca. 5.050 gecalculeerd zijn. Het verschil kan 

verklaard worden uit de tijdsbesteding voor de hotspots. Dit aantal is berekend op 

basis van de verkregen informatie, maar is niet getoetst aan de praktijk. Er zou 

gemonitord moeten worden hoeveel dit werkelijk is. De hotspots worden ook op 

niveau B onderhouden, echter hun vervuilingsgraad is hoger. 

 In het budget 2019 is de rol afvalcoach voor 1.188 uur opgenomen. Deze 

functie/rol bestond in het verleden niet.  

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024

Beschikbaar 1.304.550 1.304.550 1.304.550 1.304.550 1.304.550

Benodigd 1.302.820 1.302.820 1.302.820 1.302.820 1.302.820

Verschil 1.730 1.730 1.730 1.730 1.730

TOTAAL BENODIGD € 1.302.820

Legen vuilnisbakken e.d. € 320.500

Onkruidvrijhouden van straten € 180.000

Straatvegen € 274.000

Graffiti € 1.600

Hondenbeleid € 16.470

Fecaliënzuiger € 153.250

Gladheidsbestrijding € 189.000

Afvalcoach € 126.000

Coördinatie € 42.000



 

 

Beheerplan Reiniging 2020-2029  07-12-2018 

Gemeente Leiderdorp, RT Reiniging/Werf                        Bladzijde  20  

 

 
12.3. Exploitatie 

 

Binnen BBV is gesteld dat een deel van de kosten voor 100% gedekt mogen worden, een 

deel voor minimaal 50% gedekt en een deel niet. Deze dekkingen mogen vanuit de 

exploitatie en de toegekende delen mogen worden doorbelast via de afvalstoffenheffing. 

Dit betekent dat voor circa € 780.000 gekeken moet worden welke delen doorbelast 

kunnen worden binnen de afvalstoffenheffing voor de kosten reiniging. 

 

Bij de exploitatie zijn nog twee kanttekeningen te maken: 

 DE BBV richtlijnen voor de begroting geven aan dat in de toekomst de BTW- 

kosten meegenomen moeten worden in de exploitatie. Kanttekening hierbij is dat 

de BTW in voorgaande jaren werd verrekend binnen het BTW-compensatiefonds. 

Dit compensatiefonds komt te vervallen.  

Het is nog onvoldoende duidelijk of hier een andere regeling voor komt. Deze 

kosten zijn nog niet in de exploitatie meegenomen. 

 In de begroting van Leiderdorp vindt een doorbelasting plaats van de overhead 

aan de producten. Ondanks deze doorbelasting vallen de kosten binnen de 

beschikbare budgetten. Binnen de begroting levert dit een dekking op van ca. 

100%, exclusief de eventuele mogelijke doorbelasting via de afvalstoffenheffing. 

 

 

 

 

13. DOORKIJK RICHTING TOEKOMST 

 

Reiniging 

Zoals eerder aangegeven wordt de veegdienst momenteel omgebouwd naar een meer 

gebiedsgerichte aanpak waarbij nadrukkelijk wordt gekeken naar synergie met andere 

activiteiten in de openbare ruimte. Een gebiedsgerichte, en waar mogelijk integrale 

aanpak, geeft mogelijkheden voor de invulling van een nieuwe visie op de openbare 

ruimte waarin participatie een belangrijke rol speelt. 

 

Twee andere aspecten die de komende jaren van invloed zijn op de Reiniging, zijn de 

chemisch vrije onkruidbestrijding en de zwerfafvalaanpak. Ondanks dat al vanaf 2012 

geen chemisch bestrijdingsmiddel wordt gebruikt. 

 

Voor de komende jaren zal expertise bij aannemers uit de markt worden ingezet om te 

komen tot een meer kosten efficiënte aanpak conform het vereiste beeldniveau en 

waarbij wordt gestreefd naar een hoge inzet van social return. 

 

Vanuit het landelijk Afvalfonds komt de komende jaren een bedrag van ca. €35.000 per 

jaar vrij om in te zetten op uitvoeringsmaatregelen of onderzoek en/of planvorming ter 

bestrijding van zwerfafval. Deze subsidie verdwijnt op korte termijn.  
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BIJLAGE 1: SCHAALBALKEN REINIGING (bron: CROW catalogus 2018) 
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BIJLAGE 2: UREN EN KOSTEN OVERZICHT PER LOCATIE SOORT 

(bron: Impact online ®) 
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Scenario

Onderhoud	type

A
re
a
a
l

E
e
n
h
e
id

R
e
in
ig
in
g

A
	L
o
ca
ti
e
s

Ex
tr
a
	B
	

Lo
ca
ti
e
s

T
o
ta
a
l	(
u
re
n
)

A
rb
e
id
sa
a
n
b
o

d

Totaal 9230 1127 1463 11820 0

REINIGING	 28061,95 are 9229,88 1127,32 1462,71 11820 0

AFVALBAKKEN	LEGEN 332 stuk 837,05 62,52 445,46 1350 0

VUIL	IN	GROEN 0 are 0 0 0 0 0

VUIL	OP	(HALF)VERHARDING 27917,95 are 3625,13 0 0 3630 0

VUIL	OP	HOTSPOTS 51 are 0 1044 1017,25 2060 0

GRAFFITI	&	AANPLAKBILJETTEN 10 m2 0 20,8 0 21 0

HONDENVOORZIENINGEN 93 are 279,7 0 0 280 0

OVERIG 4488 0 0 4490 0

Dagelijks	onderhoud 4488 0 0 4490

Reiniging	Ruimen	Zwerfvuil	rond	afvalcontainers 250 0 0 250

Reiniging	Gladheidsbestrijding 1300 0 0 1300

Reiniging	afvalcoach 1188 0 0 1190

Reiniging	meerkosten	uurtarief	eigen	dienst 0 0 0 0

Reiniging	inhuur	chauffeur	fecalienzuiger 1350 0 0 1350

Reiniging	Coördinatie 400 0 0 400

16-10-18

gemeente	Leiderdorp_Ronald	L._25-07-2018

Kwaliteitsniveau	B

€	:	per	gebied Datum: 16-10-18

Project: gemeente	Leiderdorp_Ronald	L._25-07-2018

Scenario Kwaliteitsniveau	B

Onderhoud	type
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Totaal €	972.000 €	38.050 €	51.560 €	1.062.000

REINIGING	 28061,95 are €	972.000 €	38.050 €	51.560 €	1.062.000

AFVALBAKKEN	LEGEN 332 stuk €	34.870 €	2.610 €	18.570 €	56.040

VUIL	IN	GROEN 0 are €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00

VUIL	OP	(HALF)VERHARDING 27917,95 are €	273.000 €	0,00 €	0,00 €	273.000

VUIL	OP	HOTSPOTS 51 are €	0,00 €	33.860 €	32.990 €	66.850

GRAFFITI	&	AANPLAKBILJETTEN 10 m2 €	0,00 €	1.590 €	0,00 €	1.590

HONDENVOORZIENINGEN 93 are €	16.470 €	0,00 €	0,00 €	16.470

OVERIG €	648.000 €	0,00 €	0,00 €	648.000

Dagelijks	onderhoud €	648.000 €	0,00 €	0,00 €	648.000

Reiniging	Ruimen	Zwerfvuil	rond	afvalcontainers 12380 0 0 €	12.380

Reiniging	Gladheidsbestrijding 189000 0 0 €	189.000

Reiniging	afvalcoach 126000 0 0 €	126.000

Reiniging	meerkosten	uurtarief	eigen	dienst 125000 0 0 €	125.000

Reiniging	inhuur	chauffeur	fecalienzuiger 153000 0 0 €	153.000

Reiniging	Coördinatie 42480 0 0 €	42.480
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BIJLAGE 3: VERSCHIL BESCHIKBAAR EN BENODIGD BUDGET 2020-2030 
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SAMENVATTING 

Het team Burgerzaken is verantwoordelijk voor het beheer en de dienstverlening op de 

begraafplaats in Leiderdorp. Het beheer en de dienstverlening zijn erop gericht de 

inwoners van Leiderdorp een begraafplaats te bieden die karakteristiek is en voldoet in 

de behoefte om te begraven, te verstrooien en plechtigheden te houden.  

 

Voor u ligt het beheerplan van de Begraafplaats in Leiderdorp. De begraafplaats betreft 

de algemene begraafplaats gelegen aan de Hoogmadeseweg. Vanuit de behoefte om een 

meerjarenperspectief te hebben op het beheer en de dienstverlening is een beheerplan 

2020 – 2030 opgesteld. Dit plan is gebaseerd op onderhoudsniveau A, geeft inzicht in de 

financiële kosten en baten voor de aankomende jaren en bijbehorende financiële 

mutaties. 

Voor het opstellen van het beheerplan zijn interne en externe beleidsontwikkelingen 

vertaald naar de te verwachte operationele en financiële consequenties in een 

meerjarenperspectief. De onderhoudsactiviteiten vinden plaats binnen het thema schoon, 

heel en veilig. Daarnaast moet de begraafplaats ook voldoen aan de behoefte van 

inwoners van Leiderdorp om in de eigen gemeente te kunnen worden begraven.  

Naast de vakinhoudelijk manier van beheren zijn er ook andere principes die gehanteerd 

worden in Leiderdorp. Dit zijn de volgende principes: 

- Inwoner centraal 

- Integraal en samenhangend 

- Resultaatgericht 

- Kwaliteitsgericht 

- Gebiedsgericht 

 

Voor de begraafplaats betekent dit dat de bezoeker en in het bijzonder de nabestaanden 

centraal staan. Dit houdt een servicegerichte benadering met gevoel voor de omstandig-

heden in. Het voorstel is om een groep “vrienden van de begraafplaats Leiderdorp” 

op te richten. Deze groep kan als klankbordgroep dienen om de kwaliteit van beheer en 

dienstverlening te verbeteren zodat deze aansluit bij de maatschappelijke ontwikkelingen 

in Leiderdorp.  

 

De trends in het begraven zouden bij ongewijzigd beleid leiden tot inkomstendaling 

omdat er minder begraven wordt en meer gecremeerd. Om dit te voorkomen wordt 

voorgesteld om investeringen te doen die leiden tot een ander gebruik van de 

begraafplaats en aula. De verwachting is de verwachte daling in inkomsten op te kunnen 

vangen. Er wordt voorgesteld de aula aantrekkelijker te maken voor intieme 

plechtigheden met een bijzonder karakter. Daarnaast is het voorstel het bestaande 

strooiveld en urnengraven aantrekkelijker te maken en de mogelijkheden om te kunnen 

verstrooien uit te breiden (b.v. verstrooituin of bos). In de begroting en 

exploitatieberekening is het effect op de opbrengsten en de kosten van de investering 

opgenomen.  

 

Het blijkt dat Leiderdorp in de regio aan de bovenkant zit met haar tarieven. Dit heeft 

voornamelijk betrekking op de algemene graven. Wat ook blijkt is dat er soms grote 

verschillen zijn tussen de tarieven per gemeente voor dezelfde dienst. Nader onderzoek 

en ervaringen in het land laten zien dat er veel verschillen zijn in de wijze waarop 



 

 

Beheerplan Begraafplaats 2020-2029   27-11-2018 

Gemeente Leiderdorp, Team Burgerzaken                        Bladzijde  4  

 

tarieven tot stand komen en hoe kostprijzen berekend worden. Het advies is om de 

tarieven niet te verhogen en te handhaven op het huidige peil.  

 

In het beheerplan is het onderhoud en de middelen voor duurzame instandhouding 

doorgerekend met landelijke normen en de tarieven die in Leiderdorp gehanteerd worden 

voor de arbeid. De conclusie is dat de begraafplaats binnen de bestaande middelen op 

niveau A is te onderhouden. De kwaliteit is tijdens de planperiode gemonitord op 

kwaliteit en de werkelijkheid is dat de begraafplaats grotendeels al op dit niveau ligt. 

Voorstel is om de parkeerplaats bij de entree ook op niveau A te gaan onderhouden. Dit 

is als zodanig in de beheerbegroting al meegenomen. De beschikbare middelen in de 

begroting voor de uitvoering zijn toereikend om het gewenste beheer en onderhoud te 

dekken. 

 

De nieuwe begrotingsregels conform de BBV inclusief toerekening overhead en de 

verwachte verandering in de btw-regeling zorgen ervoor dat er een beperkte 

dekkingsgraad. Momenteel vindt er afdracht plaats om een onderhoudsvoorziening op te 

bouwen. Het voorstel is om dit niet te doen omdat de opbrengsten op de lange termijn 

constant zullen blijven. De opgebouwde voorziening minus de reeds betrokken 

onttrekkingen valt eenmalig vrij. De reden om de voorziening te laten vervallen komt 

vanuit de reële verwachting dat overlijden van mensen een constante is in het leven. 

Hier vanuit gaande kan met de huidige tarieven en de reëel verwachte opbrengsten een 

dekkingsgraad van ca. 78% gerealiseerd worden. 
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1. INLEIDING 

 

1.1.  Aanleiding beheerplan begraafplaats 

Voor u ligt het beheerplan van de Begraafplaats in Leiderdorp. De begraafplaats betreft 

de algemene begraafplaats gelegen aan de Hoogmadeseweg. Vanuit de behoefte om een 

meerjarenperspectief te hebben op het beheer en de dienstverlening is een beheerplan 

2020 – 2030 opgesteld. Dit plan is gebaseerd op onderhoudsniveau A, geeft inzicht in de 

financiële kosten en baten voor de aankomende jaren en bijbehorende financiële 

mutaties. 

 

1.2.  Doelstelling 

Het beheerplan geeft aan met welke visie, welke operationele doelen worden nagestreefd 

en op welke wijze hier invulling aan wordt gegeven. 

 

1.3.  Werkwijze opstellen beheerplan 

Voor het opstellen van het beheerplan zijn interne en externe beleidsontwikkelingen 

vertaald naar de te verwachte operationele en financiële consequenties in een 

meerjarenperspectief. 
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2. BELEID EN REGELGEVING 

2.1. Juridisch kader 

2.1.1 Wet op de lijkbezorging 

 

De Wet op de lijkbezorging (Wlb) bevat voorschriften en aanwijzingen over de wijze 

waarop de lijkbezorging kan en moet plaatsvinden. Onder meer zijn regels gesteld over 

lijkschouwing en identificatie, de voorwaarden waaraan begraving of crematie moet 

voldoen en de termijn waarbinnen begraving of crematie moet plaatsvinden. Door middel 

van een wetswijziging is geregeld dat die termijn per 1 januari 2010 maximaal zes 

werkdagen bedraagt (artikel 16 Wlb). 

 

In de Wlb is ook vastgelegd dat als niemand maatregelen neemt om de lijkbezorging te 

realiseren, de burgemeester daarvoor verantwoordelijk is en dat de daaraan verbonden 

kosten voor rekening van de gemeente komen. Omdat in de Wlb maar weinig is geregeld 

moet de gemeente zelf invulling geven aan het werkproces rondom de lijkbezorging. De 

gemeente zal daarbij onder meer moeten bepalen welke inspanningen worden verricht 

om nabestaanden op te sporen, op welke wijze de uitvaart wordt gerealiseerd, in 

hoeverre de gemeente maatregelen neemt om de bezittingen van de overledene te 

beheren en de belangen van nabestaanden te behartigen. Daarover is niets geregeld in 

de Wlb en moet eigen beleid worden gevoerd.  

 

Het uitgangspunt van de Wlb is dat de lijkbezorging primair geen taak van de overheid 

is, maar een zaak van burgers, die zorg dragen voor elkaar. In de eerste plaats zijn de 

nabestaanden verantwoordelijk voor de uitvaart, hoewel de wetgever erkent dat dit soms 

ook van vrienden, niet gehuwde partners etc. mag worden verwacht. Om die reden is er 

nadrukkelijk niet voor gekozen om een specifieke persoon aan te wijzen, die 

aansprakelijk en verantwoordelijk is voor de lijkbezorging. Evenmin is bepaald wie de 

meest aangewezen nabestaande zou zijn om de uitvaart te regelen. 

 

Pas als werkelijk niemand in de lijkbezorging voorziet, moet de burgemeester daarvoor 

zorg dragen. Uitgangspunt van de Wlb is dat deze wet primair bedoeld is om de 

lijkbezorging te regelen van mensen zonder nabestaanden. Zijn er wel nabestaanden, 

dan moet nagegaan worden of deze bereid zijn opdracht te geven voor de lijkbezorging. 

Is dat niet het geval, dan is de burgemeester verantwoordelijk. De kosten daarvan 

komen ten laste van de gemeente, die het wettelijk recht heeft om deze kosten te 

verhalen op de nalatenschap en de nabestaanden. Leidend principe van de Wlb is dat de 

gemeente in het belang van de volksgezondheid en openbare orde voor de lijkbezorging 

zorg draagt en dat nabestaanden de kosten voor hun rekening nemen en deze niet 

afwentelen op de belastingbetaler. 

 

De gemeente heeft wel als plicht de akte van overlijden op te maken (burgerlijke stand). 

De aangifte van overlijden vindt in de regel door de uitvaartverzorger plaats. De 

uitvaartondernemer dient voor de uitvaart ook een schriftelijk ‘verlof tot begraven en 

cremeren’ te vragen van de ambtenaar van de burgerlijke stand (artikel 11 Wlb).  
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De gemeente Leiderdorp heeft echter sinds vele jaren een eigen begraafplaats en biedt 

deze diensten aan haar inwoners. In dit beheerplan en de fingerende gemeentelijke 

beheersverordening staat hoe de gemeente hiermee om gaat.  

 

2.1.2 Beheersverordening begraafplaatsen Leiderdorp 1994 

De volgende onderdelen, afkomstig uit de beheersverordening, zijn van belang om in dit 

beheerplan te vermelden: 

1. Eigen graf: een graf, grafkelder daaronder inbegrepen, waarvoor aan een natuurlijk 

of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot: 

- het doen begraven en begraven houden van lijken of overblijfselen daarvan; 

- het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen; 

- het doen verstrooien van as; 

2. Algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan eenieder gelegenheid 

wordt geboden tot het doen begraven van lijken; 

3. Columbarium: een muur, waarvoor voor bepaalde tijd het recht is verkregen tot het 

bijzetten en bijgezet houden van asbussen en urnen; 

 

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de 

begraafplaatsen voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in 

verband met de begraafplaats. De rechten worden geheven van degene op wiens 

aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de 

bezittingen, werken of inrichtingen gebruikmaakt. 

 

De rechten worden niet geheven voor: 

- het lichten van een lijk, overblijfselen van een lijk of asbus op rechterlijk gezag; 

- het begraven van doodgeboren kinderen of van kinderen minder dan 1 jaar oud die 

met de overleden moeder in een kist worden begraven; 

- een graf dat is aangewezen door het college van burgemeester en wethouders als 

- een oorlogsgraf. 

 

De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij de 

verordening behorende Tarieventabel. 

- Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar 

gelijk aan het kalenderjaar. 

- Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 4.3 van de Tarieventabel is 

het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht. 

 

2.1.3 Arbo 

De daadwerkelijke uitvoering van de lijkbezorging vindt vrijwel altijd plaats onder 

bijzondere omstandigheden voor het personeel. De kaders voor de inzet en de 

arbeidsomstandigheden van het personeel zijn bepaald in de Arbeidstijdenwet en de 

Arbowet. Voor gemeentelijk personeel geldt de CAR-UWO. De werkgever kan de 

ambtenaar daarbij verplichten om zich buiten de voor zijn betrekking vastgestelde 

werktijden beschikbaar te houden voor de lijkbezorging als de werkgever dit uit 

dienstbelang noodzakelijk vindt.  
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2.2. Beleidskader  

Het beleidskader voor de begraafplaats van de gemeente Leiderdorp is onder te verdelen 

in de beheervisie waaruit het onderhoudsniveau weer is te herleiden. 

Het beheer en de dienstverlening zijn erop gericht de inwoners van Leiderdorp een 

begraafplaats te bieden die karakteristiek is en voldoet in de behoefte van de 

overledenen en nabestaanden om te begraven, te verstrooien en plechtigheden te 

houden. 

 

2.2.1. Beheervisie  

In 2014 is voor Leiderdorp de beheervisie vastgesteld met betrekking tot het onderhoud 

van de kapitaalsgoederen. De begraafplaats neemt een bijzondere plaats in en valt 

buiten de beheervisie. Toch zijn onderdelen van de beheervisie ook van toepassing op de 

begraafplaats. De onderhoudsactiviteiten vinden plaats binnen het thema schoon, heel en 

veilig. Daarnaast moet de begraafplaats ook voldoen aan de behoefte van inwoners van 

Leiderdorp om in de eigen gemeente te kunnen worden begraven.  

 

Naast de vakinhoudelijk manier van beheren zijn er ook andere principes die gehanteerd 

worden in Leiderdorp. Dit zijn de volgende principes: 

 

- Inwoner centraal 

- Integraal en samenhangend 

- Resultaatgericht 

- Kwaliteitsgericht 

- Gebiedsgericht 

 

Wat deze begrippen voor de begraafplaats in de gemeente Leiderdorp inhoudt wordt 

hieronder nader toegelicht. 

 

2.2.1.1. Inwoner centraal 

In de huidige situatie heeft de inwoner weinig zeggenschap over het beheer binnen de 

gemeente. Uiteindelijk bepaalt de gemeente het beheer dat toegepast wordt, maar 

probeert de inwoner zo veel mogelijk tegemoetkomen. Terugkoppelingen van de 

inwoners komen alleen binnen bij de wijkoverleggen en via klachten (via mail of 

telefoon). Voor de begraafplaats betekent dit dat de bezoeker en in het bijzonder de 

nabestaanden centraal staan. Dit houdt een servicegerichte benadering met gevoel voor 

de omstandigheden in. 

 

2.2.1.2. Integraal en samenhangend.  

Alle activiteiten, zowel onderhoud, renovatie, begraven, begeleiden plechtigheden en 

ruimen, moeten in samenhang en met gevoel voor de omstandigheden, ethiek gepland 

en uitgevoerd worden. dit goed gebeurt ontstaat een integraal beeld van mooie en goed 

georganiseerde begraafplaats met een hoge standaard voor service en dienstverlening. 

Het team begraafplaats draagt hier zorg voor.  

 

2.2.1.3. Resultaatgericht 

Het cyclisch beheer op de begraafplaats van Leiderdorp houdt in dat het zo aangepakt 
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wordt dat het er na de werkzaamheden als kwaliteit A uitziet. Dit mag in de loop van de 

tijd afzakken richting B kwaliteit, maar voordat dit bereikt wordt moet het weer naar 

A/A+ kwaliteit teruggebracht zijn. Voor alle onderdelen op de begraafplaats is dit het 

uitgangspunt. 

 

2.2.1.4. Kwaliteitsgericht 

De kwaliteitsuitgangspunten, de bijzondere omstandigheden en de grote betrokkenheid 

van de medewerkers op de begraafplaats zorgen ervoor dat zowel de fysieke kwaliteit als 

de te verlenen service en dienstverlening geborgd wordt.  

Daarnaast is het van groot belang dat de service die op kantoor bij burgerzaken verleend 

wordt van dezelfde kwaliteit is. Het goed en met gevoel voor de omstandigheden te 

woord staan van nabestaanden of andere betrokkenen bij een begrafenis is bepalend 

voor de perceptie van kwaliteit. Daarnaast dienen administratie en zakelijke afhandeling 

(o.a. registraties, rekeningen, e.d.) in principe foutloos te zijn. Ook hier is betrokkenheid 

een belangrijk factor. De huidige graad van dienstverlening voldoet aan dit uitgangspunt.  

 

2.2.1.5. Gebiedsgericht 

De begraafplaats is een gemeentelijke voorziening gericht op geheel Leiderdorp. Het is 

dus geen gebied op zich maar wel een voorziening voor alle Leiderdorpers. Het is 

belangrijk dat de begraafplaats er voor iedereen is en dat de kwaliteit en de waarde is 

geborgd als bijzondere plek. De landelijke ontwikkelingen op het gebied van begraven 

geven aanleiding om een kwaliteitsimpuls te geven aan de aula en inrichting van het 

urnen- en verstrooigedeelte op de begraafplaats. 

 

 

2.2.2. Kwaliteitsuitgangspunten 

De kwaliteituitgangpunten voor het beheer en onderhoud zijn verder uitgewerkt in een 

aantal uitvoeringsdocumenten, te weten: 

- IBOR (wel leidraad voor beheer maar niet vastgesteld door de Raad) 

- Beheervisie 2014; 

 

De begraafplaats staat aangeduid als een bijzondere voorziening met centrum- 

kwaliteiten. Dit betekent dat het streven er is om de begraafplaats op 

(beeld)kwaliteitsniveau A conform de CROW-richtlijnen te beheren.  

Dit is in de uitwerking van dit beheerplan als uitgangspunt genomen. Momenteel wordt 

dit niveau al nagestreefd en grotendeels behaald. 

 

Naast onderhoudskwaliteit is er ook de kwaliteit van dienstverlening die voor de 

begraafplaats een belangrijk kenmerk is.  

Voor de dienstverlening op begraafplaatsen geeft de verordening een uitgebreid 

voorzieningenpakket gericht op gebruik aula, begraven en asbestemming. 

  

Daarnaast is het belangrijk dat nabestaanden en bezoekers altijd netjes en met gevoel 

voor de omstandigheden te woord gestaan worden. Er moet adequaat gehandeld worden 

bij vragen en verzoeken met een reactietermijn van maximaal 48 uur. 
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Foto: Huidig beeld begraafplaats is onderhoudsniveau A, juli 2018 
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3. BEGRAAFPLAATS IN DE GEMEENTE LEIDERDORP 

3.1. Visie  

Onze visie op de begraafplaats en het begraven in Leiderdorp is: 

“Een aantrekkelijke begraafplaats voor iedereen met een gezond financieel 

toekomstperspectief.” 

 

Aan deze visie hebben wij de volgende doelstellingen gekoppeld: 

1. Aansluiten op de visie van de programmabegroting 2019-2022 

2. Aansluiten op IBOR-beeldkwaliteit; 

3. Hanteren reële tarieven die aansluiten op de regiotarieven; 

4. Actief aanbieden van alternatieve wijzen van begraven; 

5. Zorgen voor een groter gebruik; 

6. Zorgen voor voldoende capaciteit (begraven); 

7. Betrekken van inwoners; 

8. Borgen van een hoge kwaliteit dienstverlening; 

 

Hierna volgt de uitwerking per doelstelling. 

 

3.2. Uitwerking visie per doelstelling 

3.2.1. Aansluiten op de visie van de programmabegroting 2019-2022 

Onderstaand is een samenvatting weergegeven van de geformuleerde visie zoals 

opgenomen in de programmabegroting 2019-2022. 

 

We willen de leefbaarheid in de openbare ruimte vergroten en ergernissen die de 

leefbaarheid aantasten aanpakken. Toezicht en handhaving kan bijdragen deze 

ergernissen te verkleinen.  

 

Binnen de visie zijn deze twee centrale thema’s, leefbaarheid en veiligheid, belangrijk. 

Op de begraafplaats hebben deze centrale thema’s weinig invloed. Het hebben van een 

goede begraafvoorziening op een hoog kwaliteitsniveau draagt wel positief bij aan de 

beeldvorming over leefbaarheid in Leiderdorp. Daarnaast is bewonersparticipatie een 

landelijk thema dat ook in Leiderdorp meer aandacht verdient. Dit thema is voor de 

begraafplaats lastiger in te vullen omdat de voorziening geen direct onderdeel is van een 

bepaalde woonomgeving maar de gehele gemeenschap dient. Dit vraagt om een andere 

aanpak waarbij bewoners sterker betrokken (kunnen) worden bij de begraafplaats.  

 

3.2.2. Aansluiten op IBOR - beeldkwaliteit 

De beheervisie is vastgesteld in maart 2014 door de gemeenteraad. In een motie is 

gesteld dat de beeldkwaliteit overeenkomstig de beheervisie op niveau B moet zijn, met 

een door de Raad opgegeven inspanningsverplichting voor niveau A voor enkele locaties. 

Dit wordt ook als uitgangspunt genomen in dit beheerplan.   

Het voorstel is om de parkeerplaats bij de begraafplaats op hetzelfde kwaliteitsniveau te 

gaan brengen. Deze parkeerplaats bepaalt het aanzien van de entree en de beleving van 

de begraafplaats. In de huidige situatie is het parkeerterrein onderdeel van de omgeving 
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en wordt op kwaliteit B onderhouden door de andere teams. Het is een relatief kleine 

oppervlakte en daarmee zijn de meerkosten beperkt.  

 

3.2.3. Hanteren reële tarieven die aansluiten op regiotarieven 

In het verleden was Leiderdorp met haar tarieven een van de laagste in Nederland en nu 

de hoogste volgens Monuta. Het doel is om reële tarieven te hanteren die, conform de 

richtlijnen, kostendekkend zijn en die in de regio gemiddeld zijn. In onderstaand 

overzicht is te zien hoe de tarieven voor begraafplaats Leiderdorp zich verhouden tot de 

omliggende gemeenten met een soortgelijke voorziening. 

 

 
Tabel 1: overzicht tarieven in de regio voor begraafplaatsen 

 

Uit de tabel blijkt dat Leiderdorp in de regio aan de bovenkant zit met haar tarieven. Wat 

ook blijkt is dat er soms grote verschillen zijn tussen de tarieven per gemeente voor 

dezelfde dienst. Nader onderzoek en ervaringen in het land laten zien dat er veel 

verschillen zijn in de wijze waarop tarieven tot stand komen en hoe kostprijzen berekend 

worden. In dit beheerplan zal een integrale kostprijsbenadering het uitgangpunt zijn.  

 

3.2.4.  Actief aanbieden van alternatieve wijzen van begraven 

Er zijn veel ontwikkelingen op het gebied van afscheid nemen, herdenken en 

lijkbezorging. In het kader van onderstaand overzicht zijn de belangrijkste trends van dit 

moment op het gebied van lijkbezorging weergegeven. 

 

De verwachting is dat het aantal begrafenissen in Leiderdorp zal afnemen conform de 

landelijke trend. De behoefte groeit naar meer crematies en alternatieve vormen om 

afscheid te nemen van de overledene. De kosten voor het beheer van de begraafplaats 

zullen ongeveer gelijk blijven. Om deze trend het hoofd te kunnen bieden zal het 

“aantrekkelijker” gemaakt moeten worden om alternatieven te bieden. De effecten zullen 

bij de bepaling van de tarieven doorberekend moeten worden. 

BEGRAAFPLAATS

 Kosten 

alg.graf 

Begraafrecht 

alg.graf

Onderhoud 

alg.graf

Kosten eigen 

graf

Begraafrecht 

eig.graf

Onderhoud 

eig.graf

Termijn 10 jaar 10 jaar 10 jaar 30 jaar eenmalig 30 jaar

Leiderdorp 989,00€  1.107,00€     755,00€       3.225,00€     1.107,00€      3.660,00€   

Alphen aan den Rijn *) 515,00€        460,00€       3.115,00€     1.040,00€      3.090,00€   

Bodegraven *) 965,00€        340,00€       3.646,00€     1.447,00€      1.419,00€   

Hillegom 249,00€  613,00€        261,00€       1.827,00€     613,00€         1.820,00€   

Noordwijk n.v.t. n.v.t. n.v.t. 2.864,00€     847,00€         n.v.t.

Voorschoten *) 481,00€        650,00€       970,00€        751,00€         3.600,00€   

Wassenaar 163,00€  855,00€        298,00€       5.070,00€     855,00€         2.040,00€   

Zaltbommel 230,00€  978,00€        218,00€       2.760,00€     978,00€         1.314,00€   

*) De gemeente brengt geen huurkosten in rekening: er wordt alleen begraafrecht betaald

ALGEMEEN GRAF EIGEN GRAF
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3.2.5. Bereiken van een groter gebruik  

Het is belangrijk om trends in het begraven nader te beoordelen om een groter gebruik 

van de begraafplaats te bereiken en daarmee de verwachte daling in inkomsten op te 

kunnen vangen. Eerste ideeën zijn: 

 Verhogen gebruik aula voor intieme plechtigheden met een bijzonder karakter en 

dit promoten. Hiervoor zal wel de aantrekkelijkheid van de aula moeten verbeteren. 

De aula heeft de potentie en uitstraling om aantrekkelijker te worden, waarna deze 

actiever en vaker gebruikt kan worden. Momenteel vindt er ca 1x per 2 weken een 

plechtigheid plaats in de aula. Het totaal aantal begrafenissen en verstrooiingen is 

ca. 130 per jaar. De verwachting is dat over 10 jaar ca 10-20% minder 

begravingen plaats zullen vinden. Dit betekent dat het aantal plechtigheden 

ongeveer moet verdubbelen om dit op te vangen.    

NB. Om de aantrekkelijkheid te verbeteren zijn wel kleine aanpassingen nodig in de 

aula (o.a. invalidentoilet, geluidsinstallatie, externe opslag gereedschap, eigentijdse 

aankleding).  

NB. Toename van het aantal opbaringen in de aula wordt niet verwacht, omdat 

Monuta hiervoor een locatie heeft die naast de begraafplaats ligt. 

 

 Het bestaande strooiveld en de urnengraven aantrekkelijker maken en de 

mogelijkheden om te kunnen verstrooien uitbreiden (b.v. verstrooituin of bos) of 

urnen bij te zetten worden nader onderzocht.  

 

Moslims en Joden vragen vanuit hun overtuiging meestal een eeuwigdurend graf. 

Leiderdorp zal dit niet toestaan gezien de beperking in ruimte om dit mogelijk te maken. 

Het begraven richting het oosten is wel mogelijk. Veel Moslims worden vaak in hun land 

 

Trends 

• Toename van het jaarlijks aantal overlijdens, met uitzondering van gebieden met krimp 

van het aantal inwoners.  

• Het aantal overlijdens neemt in Nederland in de periode tot 2035-2040 toe als gevolg van 

de langere levensduur en de vergrijzing. 

• Toename van het crematiepercentage en daling van het begraafpercentage. Landelijk ligt 

het sterftecijfer op ca. 0,91 % per jaar. Lokaal kan dat ca. 1 % zijn bij vergrijzende 

bevolking. In 2013 lag het gemiddelde crematiepercentage in Nederland op 61%, terwijl dit 

in 2000 nog 48,9% was. De verwachting is dat het crematiepercentage in Nederland zal 

doorstijgen tot 70-75%. In grote steden ligt het crematiepercentage meestal hoger dan het 

landelijk gemiddelde.  

• Opkomst van natuurbegraafplaatsen. Op natuurbegraafplaatsen wordt – zoals de naam al 

zegt – begraven in een natuurlijke omgeving. Deze begraafplaatsen liggen vooral in het 

oosten van Nederland. De branchevereniging verwacht dat op den duur 5% van de 

overledenen zal kiezen voor natuurbegraven. 

• Door de toename van het aantal crematies en natuurbegraven, loopt het aantal 

begrafenissen op bestaande begraafplaatsen terug (zie par 3.2). 

• Meer behoefte aan een persoonlijk afscheid bij de overledene en de nabestaanden. Er is 

meer belangstelling voor een persoonlijke invulling van het afscheid. Het afscheid wordt 

ook benut om het leven van de overledene te vieren. Daarbij worden vaker (nieuwe) 

rituelen ingezet. Deze tendens is de afgelopen 10 jaar duidelijk zichtbaar. 
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van oorsprong begraven hierdoor is een ander beleid voor Leiderdorp niet nodig.   

 

3.2.6. Zorgen voor voldoende capaciteit (begraven) 

Momenteel wordt gewerkt aan het regulier ruimen van de graven. Dit is naar verwachting 

ook nodig om aan de capaciteitsvraag te kunnen blijven voldoen. Leiderdorp wil op een 

adequate en systematische wijze invulling geven aan de capaciteitsvraag.   

 

De uitbreidingsmogelijkheden in de toekomst zijn beperkt. Een deel naar het oosten is 

nog niet uitgebreid vanwege een aanwezige oude boerderij, die op de nominatie staat om 

gemeentelijk monument te worden. Dit zou de uitbreiding in de weg staan. Aan de 

westzijde is een waterberging of vijver. Dit zou bij uitbreiding aldaar gecompenseerd 

moeten worden. Deze mogelijkheden zullen nader onderzocht moeten worden. 

 

In dit beheerplan is een uitwerking gegeven van de benodigde capaciteit voor de 

toekomst ten opzichte van de huidige beschikbare capaciteit aan graven. Belangrijk is dat 

er een actief ruimingsbeleid gevolgd wordt, volgens een duidelijk tijdschema.  

 

3.2.7. Betrekken van inwoners 

De gemeente is zichtbaar, herkenbaar en aanspreekbaar: 

- op het onderhouden van de openbare ruimte 

- als opsteller en handhaver van regels.  

Daarnaast is de gemeente partner bij ontwikkelingen in het dorp. In wijken en buurten 

kunnen inwoners in overleg zelf “kleur en identiteit” geven aan de omgeving en waar 

mogelijk zelf invulling geven aan de ruimte. Voor de begraafplaats is dit lastiger in te 

vullen en het vraagt om een nadere benadering.  

 

 

 

Ook wanneer groot onderhoud, ruimingen of rehabilitatie plaats moet vinden wordt dit in 

een integraal project aangepakt en kan deze klankbordgroep een rol spelen.  

 

3.2.8. Borgen van een hoge kwaliteit dienstverlening 

Binnen het team Burgerzaken ligt de verantwoordelijkheid voor het beheer en de 

exploitatie van de begraafplaats. Zij ontplooit initiatieven om de visie om te zetten in 

concrete acties en komt met adviezen om de visie realiteit te maken.  

Burgerzaken regelt de registratie en administratie rondom het begraven en onderhoudt 

de contacten met betrokkenen en nabestaanden over wensen en mogelijkheden.  

Dit vraagt een hoge graad van dienstverlening zonder “fouten”. Het voorstel is om na  

ca. 4 weken nabestaanden te vragen een digitale evaluatie inclusief aanbevelingen in te 

vullen teneinde de dienstverlening te verbeteren. 

 

  

Het voorstel is om een groep “vrienden van de begraafplaats Leiderdorp” op te 

richten. Deze groep kan als klankbordgroep dienen om de kwaliteit van beheer en 

dienstverlening te verbeteren zodat deze aansluit bij de maatschappelijke ontwikkelingen 

in Leiderdorp.  
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4. NIVEAU VAN BEHEER 

Bij het niveau van het beheer staat de Beheervisie 2014 centraal. Voor de begraafplaats 

wordt kwaliteitsniveau A nagestreefd en ook behaald. Bij de uitvoering van de 

werkzaamheden wordt zoveel als mogelijk praktisch afgestemd met de andere teams. Dit 

gaat over de overige werkzaamheden binnen de openbare ruimte. Waar nodig is men 

vanuit de andere teams bereid hulp te verlenen. Denk hierbij aan het blad verwijderen, 

straatwerk of onderhoud van de begroeide hellingen rondom de begraafplaats, welke in 

samenwerking met het team groen beheerd worden. 

 

De CROW onderkend volgens het beeld onderhoudsniveau vijf onderhoudsniveaus. Dit 

zijn A+, A, B, C en D. Het kwaliteitsniveau A is het hoogste bereikbare niveau van 

netheid en technisch onderhoud binnen de openbare ruimte. Hierbij is dan ook de 

grootste inspanning nodig ten opzichte van de andere onderhoudsniveaus B of C, 

waardoor ook de kosten relatief hoger liggen. Het niveau D is een niveau dat niet 

wenselijk is. In bijlage 3 zijn de belangrijkste van toepassing zijnde CROW-schaalbalken 

opgenomen. 

Het niveau A+ is de situatie direct na het onderhoud. Dit niveau wordt beschouwd als 

niet haalbaar voor een heel gebied, omdat vrij snel de situatie naar een A-niveau vervalt. 

Hieronder is een voorbeeld van een schaalbalk uit de hoofdgroep groen gegeven. 

 

Groen-beplanting-bodembedekker-overgroei verharding of het gras 
 

 

 

 

 

 

 

A+ A B C D 

     

De rand van de 

verharding of het gras 

is volledig zichtbaar. 

De rand van de 

verharding of het gras 

is goed zichtbaar. 

De rand van de 

verharding of het gras 

is redelijk zichtbaar. 

De rand van de 

verharding of het gras 

is nauwelijks zichtbaar. 

De rand van de 

verharding of het gras 

is niet zichtbaar. 

gemiddelde lengte 

overgoei 

0 cm per 100 m1 

gemiddelde lengte 

overgoei 

≤ 5 cm per 100 m1 

gemiddelde lengte 

overgoei 

≤ 10 cm per 100 m1 

gemiddelde lengte 

overgoei 

≤ 25 cm per 100 m1 

gemiddelde lengte 

overgoei 

> 25 cm per 100 m1 
 

Figuur 1: Voorbeeld CROW-schaalbalk beeld kwaliteitsniveau onderhoud. 

 

Naast het cyclische beheer vindt lijkbezorging plaats op de begraafplaats. Naast het 

onderhoud dragen de medewerkers van de begraafplaats zorg voor het begeleiden van 

de plechtigheden en het begraven alsmede het te woord staan van bezoekers. 

 

 

http://www.pkmprojects.com/CROW_KOR/documents/PKM046579_002679_541545.jpg
http://www.pkmprojects.com/CROW_KOR/documents/PKM046579_002675_438777.jpg
http://www.pkmprojects.com/CROW_KOR/documents/PKM046579_002681_836577.jpg
http://www.pkmprojects.com/CROW_KOR/documents/PKM046579_002673_896620.jpg
http://www.pkmprojects.com/CROW_KOR/documents/PKM046579_002677_708401.jpg
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5. DAGELIJKS ONDERHOUD 

Het team Burgerzaken is verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud en de 

dienstverlening op de begraafplaats in Leiderdorp. Dagelijks onderhoud gaat over de 

verzorgingsgraad, is kort cyclisch en vaak repeterend van aard. Dit betekent dat dit deel 

van het beheer in de exploitatiebegroting is opgenomen.  

Het uitvoerend team van 2 personen verzorgt al jaren het dagelijks onderhoud en 

begeleidt het begraven. Daarnaast vindt er veel dienst- en serviceverlening plaats, vanuit 

Burgerzaken, aan betrokkenen om alle zakelijke handelingen en administratieve zaken te 

regelen. 

 

Het takenpakket bestaat uit een aantal onderhoudstaken en een aantal begraven- / 

dienstverleningstaken. Het team werkt zelfstandig en voert de werkzaamheden volgens 

een standaardplanning uit. 

 

5.1. Beheertaken 

De taken die op de begraafplaats plaatsvinden voor het beheer en het in standhouden 

van de begraafplaats zijn globaal in onder staande tabel op gesomd. 

 

Beheeronderdeel  Beheertaken dagelijks onderhoud 

Bomen Stam- en wortelopschot verwijderen, 

boomband verruimen, onkruid 

verwijderen, bijmaaien, e.d.  

Hagen Knippen en onkruidbestrijding 

Sierbeplanting Onkruidbestrijding en randsnoei 

Bosplantsoen Onkruidbestrijding en randsnoei 

Gazon Maaien, kanten knippen, herstel 

Afvalbakken Legen en schoonmaken 

Kliko’s 240 l Aan de weg zetten en schoonmaken 

Zitbanken Schoonmaken, reparaties  

Informatieborden Schoonmaken, reparaties 

Watertappunten Onderhoud  

Electrapunten Onderhoud  

Elementen- en halfverharding Onkruidbeheersing, herstel  

Open en gesloten verharding Vegen straatvuil, onkruidbestrijding 

Aula Schoonhouden, ramen lappen, klaarzetten 

stoelen e.d. 

Divers Reparaties uitvoeren 

 

5.3. Organisatie van het takenpakket 

Er is een compacte organisatie voor de begraafplaats. De huidige bezetting op de 

begraafplaats betreft 2 fte. Het uitvoeringsteam is zeer zelfstandig en functioneert als 

een team.  
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Voor de administratie, registratie en exploitatie wordt vanuit team Burgerzaken ca. 0,5 

fte ingezet op de begraafplaats. Dagelijks is er contact over vragen en verzoeken dan wel 

het plannen van begrafenissen. De kosten voor deze administratie komen dan op ca.       

€ 27.000 per jaar.  

 

Op grond van de urencalculatie (zie hoofdstuk 11) is deze capaciteit toereikend om het 

beheer en onderhoud van de begraafplaats uit te voeren, en tevens het begraven uit te 

voeren en de plechtigheden te begeleiden. Hierbij is incidenteel ondersteuning van 

derden of collega’s meegenomen.  

 

Er is een standaardplanning voor het dagelijks onderhoud op de begraafplaats. Deze 

vormt de basis voor het uitvoeren van de maatregelen in de tijd gezien en door het jaar 

heen. Er is ook rekening gehouden met het feit dat er dagelijks bezoekers komen op de 

begraafplaats die te woord gestaan worden. Het begraven daarentegen is niet te plannen 

maar de ervaring leert dat dit goed is in te passen in de dagelijkse planning.  

 

Weersomstandigheden en planning van begrafenissen bepalen uiteindelijk de dagelijkse 

werkvolgorde.  

 

Berekende kosten dagelijks onderhoud terreininrichting 

Vanuit de calculatie voor het beheer en onderhoud van de begraafplaats is een 

berekening gemaakt van de gemiddelde jaarlijkse kosten voor het dagelijks onderhoud 

van de terreininrichting.  

 

 
Tabel 2: Overzicht berekende kosten voor dagelijks onderhoud terreininrichting (bron impact®) 

 

Deze bedragen voor de terreininrichting ca. € 41.400 per jaar en is voor de begraafplaats 

ook onderdeel van de exploitatie. 
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Totaal dagelijks onderhoud € 41.400

GROEN 106,32 are € 33.510

VERHARDING 78,11 are € 1.470

WATER 0 m1 € 0,00

MEUBILAIR 46 stuk € 1.450

REINIGING 304,67 are € 4.970
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6. GROOT ONDERHOUD 

Lasten van groot onderhoud ontstaan na een langere periode van gebruik van een object 

als gevolg van slijtage en/of degradatie. Groot onderhoud is in de regel meerjarig 

gepland onderhoud. De maatregelen zijn gericht op levensduurverlenging als gevolg van 

slijtage en/of degradatie. Dit onderhoud wordt jaarlijks uitgevoerd op een substantieel 

deel van de voorzieningen. Voorbeelden van groot onderhoud zijn: 

 Snoei en dunning beplantingen en bomen. 

 Schilderen en herstel meubilair, 

 Herstraten of uitvullen (on)verharde paden 

 

Gebruikte andere termen voor dezelfde categorie onderhoud: 

Preventief onderhoud 

Planmatig onderhoud 

 

Berekend budget groot onderhoud 

Vanuit de calculatie voor het beheer en onderhoud van de begraafplaats is een 

berekening gemaakt van de gemiddeld jaarlijkse kosten voor het groot onderhoud.  

 

 
Tabel 3: Overzicht berekende kosten voor structureel groot onderhoud (bron impact®) 

 

Deze bedragen voor de terreinvoorzieningen ca. € 14.530 per jaar en is voor de 

begraafplaats ook onderdeel van de exploitatie. 

 

Voor het grootschalig ruimen is ook een groot onderhoudsmaatregel gericht op het 

duurzaam in stand en beschikbaar houden van de benodigde begraafcapaciteit. Hiervoor 

berekend gemiddeld eenmaal per 4 jaar ca. € 19.900 benodigd. Dit is nu voor 25% als 

een jaarlijkse last in de exploitatiebegroting opgenomen.  
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Totaal € 14.530

GROEN 106,32 are € 7.390

VERHARDING 78,11 are € 4.510

WATER 0 m1 € 0,00

MEUBILAIR 46 stuk € 2.630

REINIGING 304,67 are € 0,00
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7. VERVANGINGEN 

Vervangingen zijn erop gericht voorzieningen te vervangen aan het einde van de 

levensduur. Omdat de begraafplaats op zichzelf staat en het een klein areaal is, komt 

vervanging neer op incidenteel een voorziening te vervangen. Sinds jaar en dag is dit 

daarom onderdeel van de exploitatiebegroting en gezien de status van deze bijzondere 

voorziening en daarmee samenhangende werkwijze is het advies dit zo te laten.   

 

Berekend budget Vervangingen 

 

 
Tabel 4: Overzicht berekende reservering voor vervanging (bron impact®) 

 

Voor de begraafplaats is dit geraamd op gemiddeld ca. € 28.560 per jaar. 

 

NB 

Een begraafplaats is niet onderhevig aan grote veranderingen en zal langdurig in stand 

gehouden moeten worden. Dit gebeurde al jaren zo in Leiderdorp en wordt 

gecontinueerd. Het is wel zo dat kosten in het verleden regelmatig via budgetten van 

andere teams zijn geboekt. In de begroting van de begraafplaats werden deze kosten wel 

voorzien en is een van de oorzaken waarom er bij de jaarafrekening een positief 

resultaat was op het onderhoudsbudget. In dit beheerplan zijn alle kosten volledig binnen 

de begroting van de begraafplaats gebracht en is daarop te sturen.  
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Vervanging voorzieningen (reservering jaarlijks budget) € 28.560

GROEN 106,32 are € 8.790

VERHARDING 78,11 are € 16.450

WATER 0 m1 € 0,00

MEUBILAIR 46 stuk € 3.320

REINIGING 304,67 are € 0,00
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8. INSPECTIESYSTEMATIEK 

Voor de inspectie van het onderhoudsniveau binnen de openbare ruimte wordt de meet 

systematiek van de CROW gebruikt. In de kwaliteitscatalogus CROW 2018 staat een 

uitgebreide instructie hoe te meten op kwaliteit in de openbare ruimte. 

 

In 2018 is in de gemeente Leiderdorp voor het eerst een beleidsschouw uitgevoerd. Voor 

een beleidsmeting wordt gebruik gemaakt van de systematiek en beeld-schaalbalken die 

in de CROW kwaliteitscatalogus zijn opgenomen. In bijlage 3 zijn de belangrijkste 

schaalbalken opgenomen die van toepassing zijn op de begraafplaats. 

 

8.1. Schouw en monitoring 

Voor het monitoren van de onderhoudskwaliteit in de gehele gemeente worden er 

periodiek schouwen uitgevoerd door toezichthouders en jaarlijks door een onafhankelijk 

bureau. Er is nu geen specifieke schouw op de begraafplaats. Het is een compacte 

voorziening dat gemiddeld op kwaliteitsniveau A wordt onderhouden en kent daarin 

weinig marges. 

 

Belangrijke parameter naast de objectieve beeldkwaliteitsmetingen is de subjectieve 

beleving van de gebruikers en de behoefte die in de maatschappij bestaat. Deze wordt 

tot uitdrukking gebracht in de Leiderdorpse inwonersenquête 2017. In deze enquête is de 

beoordeling van de beleving over de begraafplaats niet meegenomen. Hierover is dan 

ook geen informatie beschikbaar. De medewerkers krijgen nauwelijks klachten, waardoor 

zij de indruk hebben dat de gebruikers tevreden zijn. De eventuele oprichting van 

“vrienden van de begraafplaats Leiderdorp” zou hierin een goed klankbord kunnen 

vormen. 

 

Evaluaties en eventueel monitoring kunnen uitgevoerd worden met de groep “vrienden 

van de begraafplaats Leiderdorp”. 
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9. KWANTITEIT GEÏNSPECTEERD DOMEIN 

In de hieronder weer gegeven tabel staan de arealen die op de begraafplaats aanwezig 

zijn, ofwel de kwantiteit van het domein. Tevens is dit in een kaart weer gegeven. 

 

Beheeronderdeel  Areaal 

Bomen 230 st, waarvan 13 leibomen 

Hagen 2950 m2 

Sierbeplanting 3350 m2 

Bosplantsoen 1600 m2 

Gazon 2100 m2 

Afvalbakken 9 st 

Kliko’s 240 l 14 st 

Zitbanken 15 st vaste 

22 st losse 

Informatieborden 2 st 

Watertappunten 7 st 

Electrapunten 3 st 

Elementen- en halfverharding 3350 m2 

Open en gesloten verharding 3700 m2 

Aula 1 st 

 

Kaart: plattegrond begraafplaats Leiderdorp (bron: PDOK sept 2018) 
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10. KWALITEIT GEÏNSPECTEERD DOMEIN 

10.1. Begraafplaats 

Objectief gezien moeten de activiteiten van Burgerzaken Leiderdorp tot een 

kwaliteitsniveau A leiden volgens de CROW-kwaliteitscatalogus. In juli 2018 heeft er een 

zogenaamde beleidsmeting plaatsgevonden (zie beleidsmeting 2018). Hieruit blijkt dat de 

begraafplaats voldoet aan de beleidsuitgangspunten. Op onderdelen zijn er kleine 

afwijkingen geconstateerd (o.a. meubilair) die wel vragen om bijsturing. 

 

10.2. Service en dienstverlening 

Er is een hoge graad van dienstverlening op de begraafplaats. Dit betekent in de praktijk 

dat binnen 2 dagen vragen en verzoeken beantwoord moeten zijn. Op de begraafplaats 

maar ook aan de telefoon moeten de bezoekers, met gevoel voor de ethiek rondom 

begraven, te woord gestaan worden. 

 

10.3. Beleidsmeting 2018 

In juli 2018 is een zogenaamde beleidsmeting uitgevoerd conform deze systematiek. De 

belangrijkste resultaten hiervan is dat de begraafplaats op niveau A ligt. Sommige 

meubilair voldeed niet aan niveau A. Een dissonant is de parkeerplaats bij de entree die 

een B/C-kwaliteit had. Zie foto’s onderaan deze bladzijde. Voorstel is om de parkeer-

plaats ook op niveau A te gaan onderhouden.  

 

Het is de eerste meting in 2018. Het doel van de beleidsmeting is het controleren van de 

kwaliteitsafspraken uit het beleid. De resultaten kunnen gebruikt worden als input bij het 

bepalen van effectieve maatregelen die de kwaliteit van de begraafplaats verbeteren. 

 

 

Foto: links parkeerplaats voor begraafplaats tevens entree, rechts pleintje op begraafplaats (juli 2018) 
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11. KOSTEN BEGRAVEN 

In dit hoofdstuk worden de kosten voor de begraafplaats van het team Burgerzaken 

inzichtelijk gemaakt. Het betreft de kosten voor de activiteiten op de begraafplaats en bij 

burgerzaken binnen Leiderdorp.  

11.1. Uitgangspunten begraven 

De volgende taken worden jaarlijks uitgevoerd voor het eigenlijke begraven en de 

dienstverlening die daarbij horen: 

- het op verzoek luiden van de klok tijdens plechtigheden circa 70 keer; 

- het voorlopen en verzorging bloemen bij circa 100 begrafenissen; 

- het graven en dichten van circa 80 graven waarvan circa 36 huurgraven; 

- het incidenteel ruimen van circa 4 graven per jaar en helpen bij grootschalige 

ruimingen; 

- het bijzetten van circa 16 urnen in het columbarium en circa 4 verstrooien as; 

- het onderhouden van circa 2.100 graven; 

- het beantwoorden van vragen en aanwijzingen geven aan bezoekers begraafplaats; 

- de administratie van circa 2.600 afhandelingen; 

 

De begraafplaats biedt ruimte aan: 

• 1428 eigen graven (met 3 lagen) op het oude deel en ca. 500 graven (met 3 lagen) 

op het nieuwe deel. Momenteel is ca. 80% bezet; 

• 160 keldergraven (4 lagen) die als algemeen graf dienen, hiervan is 89% bezet; 

• een RK-gedeelte met 73 graven en ca. 50% bezet; 

• een columbarium (urnenmuur), een strooiveld en urnengraven.  

 

Per jaar vinden er ca. 100 begrafenissen plaats. 

 

Als we de landelijke trend voor Leiderdorp vertalen betekent dit dat er per jaar ca. 250-

270 mensen overlijden. Bekend is dat ca. 25% niet in de eigen woonplaats begraven 

wordt. Dit betekent dat er maximaal ca. 200 personen die in Leiderdorp overlijden daar 

ook begraven willen worden. Waarvan op termijn ca. 55 begravingen (ca. 28%), nu zijn 

dat er ca. 65. Een gevolg hiervan is dat er op termijn ca. 145 crematies plaatsvinden, 

waarvan er nu ca. 35 (ca. 24%) op de begraafplaats begraven of verstrooid worden.  

Het beleid wordt er op gericht om hier een toename in te laten plaatsvinden door 

kwaliteitsverbeteringen door te voeren in de service en dienstverlening hiervoor. De 

verwachting is dat het reëel is om ca. 35% (45-50 st.) crematies in 5 jaar op de 

begraafplaats een plaats te bieden.  

 

De landelijke trend geeft ook aan dat inzetten op meer intieme en persoonlijke 

plechtigheden in de aula mogelijk is maar dan moet daar wel specifiek invulling aan 

gegeven worden. Dit vraagt een nadere uitwerking. Nu vinden er ca. 10 plechtigheden 

plaats per jaar. De verwachting is dat het totaal aantal begrafenissen en crematies op de 

begraafplaats tot 105 stuks in 5 jaar tijd zal kunnen stijgen. Het doel is om van ca. 40% 

een plechtigheid in de aula te laten plaatsvinden, dus een stijging naar 25 st. over 5 jaar 

tot maximaal 40 st. per jaar over 10 jaar. 
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11.2. Capaciteit 

De maximale duur van een eigen graf met 3 lagen is ca. 60 jr, minimaal 30 jaar. Totaal 

2100 eigen graven dit is exclusief de graven op het roomskatholieke deel. De aanname is 

dat 30% van de graven eeuwigdurend zijn. Dit betekent dat er nog ca. 1500 graven in 

cyclus van ruiming te brengen zijn. Met een gemiddelde gebruiksduur per graf van 35-40 

jaar is dat een ruimingscapaciteit van ca. 40 graven per jaar. Behoefte op grond van de 

sterftecijfers is ca. 30 graven per jaar, dit betekent dat er in principe voldoende 

capaciteit is. Er moet wel een actief en gestructureerd ruimingsbeleid komen, hetgeen 

gemiddeld hogere kosten per jaar met zich meebrengt ten opzichte van de huidige 

situatie. Dit is verwerkt in de calculatie. 

 

In onderstaand tabelletje is op grond van de trends en voorgestelde acties de verwachte 

aantallen voor begraven, verstrooiingen en plechtigheden aangegeven in een periode van 

5 jaar. 

 
Tabel 5: Verwachte ontwikkeling aantallen t.b.v. opbrengsten 

11.3. Inkomsten  

Op basis van de vastgestelde tarieven krijgt de begraafplaats inkomsten. Wanneer de 

aantallen van de afgelopen 4 jaar worden gemiddeld, dan zullen de gemiddelde 

inkomsten in de volgende tabel worden verkregen. Bijlage 1 laat een gedetailleerd 

overzicht van de gemiddelde inkomsten zien over de afgelopen 4 jaar. 

 

 

Tabel 6: Gemiddelde opbrengsten afgelopen 4 jaar 

 

Uitgangspunten begraven 2019 2020 2021 2022 2023

Areaal peil 2018 peil 2018 peil 2018 peil 2018 peil 2018

Begraven & begeleiden 65 64 61 59 57

Verstrooiingen 33 35 39 45 48

Plechtigheden 11 13 17 21 25

Totaal begraafactiviteiten 109 112 117 125 130
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11.4. Kosten en exploitatie 

De kosten zijn opgebouwd uit dagelijks- en grootonderhoudskosten, ruimingskosten, 

kosten dienstverlening, reservering vervanging reguliere voorzieningen, 

investeringskosten en lasten. De kosten voor Burgerzaken worden vrijwel volledig vanuit 

de exploitatie gefinancierd.   

Met het rekenmodel Impact-online is een doorrekening gemaakt van de benodigde 

middelen voor de begraafplaats o.b.v. het huidig aantal graven, begravingen, service en 

dienstverlening en kwaliteitsuitgangspunten. 

 

 
Tabel 7: Overzicht kosten voor begraven 

 

Uit de doorrekening blijkt dat begroting en calculatie van benodigde middelen niet in 

evenwicht zijn. Er is een positieve ruimte van in de inkomsten ten opzichte van de 

werkelijke kosten. Deze zal in de loop van de tijd afnemen omdat er meer en structureler 

geruimd zal worden. Hierbij moet de kanttekening gemaakt worden dat het gemiddelde 

uurtarief dat gehanteerd wordt op het product Burgerzaken nog kostenverhogend werkt. 

Er zijn nu ca € 15.760 extra kosten opgenomen voor de uitvoerenden door het 

afwijkende uurtarief om de begroting (beschikbare budgetten) te kunnen spiegelen aan 

de calculatie in Impact. Deze kosten zijn in bovenstaande tabel onder “kosten begraven” 

meegenomen. Een gedetailleerd overzicht van de kosten is opgenomen in bijlage 2. 

 

11.5. Kapitaallasten 

De kapitaallasten zijn een uitvloeisel van eerder gedane investeringen in voorzieningen 

en de uitbreiding van de begraafplaats en staan anno 2018 voor € 61.028 en zullen 

volgens het afschrijvingsregime afnemen tot € 51.075 in 2030.  

 

Voor de toekomst zijn er een aantal investeringen wenselijk (zie hoofdstuk 13). In 

hoofdstuk 3 en 11 zijn de trends aangegeven en de wijze waarop er mee wordt 
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Totaal 146.980,00€   

Dagelijks onderhoud 142.000,00€   

Begraafplaats Begraven 45.160,00€     

Begraafplaats Voorlopen begrafenissen en verstrooiingen 13.000,00€     

Begraafplaats Administratie 27.040,00€     

Begraafplaats Ruimen graf incidenteel 5.470,00€       

Begraafplaats Urnenmuur bijzettingen 990,00€           

Begraafplaats Service (te woord staan bezoekers) 12.380,00€     

Begraafplaats toeslag arbeidstarief gemeente tov markt 15.760,00€     

Begraafplaatsen Verzekeringen /belastingen, kleine kosten 5.000,00€       

Begraafplaats functiegebonden vergoedingen 5.070,00€       

Begraafplaats onderhoud aula 1.480,00€       

Begraafplaats kleinschalige reparaties en onderhoud gereedschappen 10.890,00€     

Groot onderhoud graven 4.980,00€       

Begraafplaats Ruimen grootschalig (jaarlijks budget) 4.980,00€       
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omgegaan. Om de dalende trend in het begraven te compenseren wordt het gebruik van 

de aula en het gebruik van de urnenvoorziening en het strooiveld gestimuleerd. Dit 

betekent verbeteringen in de aantrekkelijkheid en de gebruiksmogelijkheden tijdens 

plechtigheden. Daarnaast is een voorziening opgenomen om de aanwezig loods voor 

gereedschappen en materiaalopslag te vervangen en de bestaande gravelverharding te 

vervangen door asfalt.  

 

De volgende investeringen worden voorgesteld en zijn opgenomen in de exploitatie-

berekening.  

 

 
 Tabel 8: Overzicht verwachte en gewenste investeringen in begraafplaats 
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12. BUDGETTEN 

In dit hoofdstuk worden het beschikbare en benodigde budget op een rij gezet. Wanneer 

wij die naast elkaar zetten wordt het inzichtelijk wat het verschil is tussen deze twee.  

12.1. Beschikbaar budget 

In onderstaande tabel zijn de beschikbaar budgetten voor het onderhoud van de 

terreininrichting, begraven, service en dienstverlening en administratie van 2018 in een 

tabel weer gegeven: 

 

Tabel 9: Beschikbaar budget 2018 (bron servicepunt 71) 

12.2. Benodigd jaarlijks budget 

Hieronder is het benodigd budget in een tabel als samenvatting weergegeven. Deze zijn 

op basis van de huidige arealen berekend via het Cyber-rekenmodel Impact-online ®, 

prijspeil 2019. Hierbij is een onderverdeling van de kosten voor dagelijks onderhoud, 

groot onderhoud en vervangen gemaakt. Een uitgeklapte of wel een gedetailleerde tabel 

met de onderverdeling van de hoofd beheergroepen is in bijlage 2: Kosten exploitatie 

2018 weergegeven. 

 
Tabel 10: Benodigd budget impact online ® prijspeil 2018 

 

Bovenop de berekende kosten staan nog een paar posten in de exploitatiebegroting voor 

o.a. belastingen, energie, maar ook nog een kleine voorziening voor extra inhuur om 

pieken op te vangen. In het totaal betreft dit ca. € 12.000. Als wij het beschikbare en 

benodigde budget naast elkaar zetten zien wij dat voor 2018 in evenwicht is. Dit 

betekent dat de begraafplaats binnen het huidige budget beheerd kan worden met de 

kwaliteit op niveau A. De volledige tabel is in bijlage 2 opgenomen. 

 

TOTAAL BUDGET € 314.260 

6272401 Algemene begraafplaats € 66.980 

6272402 Graven delven en begraven € 52.160 

6272403 Urnenmuur € 6.620 

6272404 Onderhoud oude begraafplaats € 12.630 

6272410 Uitvaartcentrum (aula) € 10.310 

6296048 Taakveld 7.5 Begraafplaatsen (Uren) € 163.560 

 

€ : Totaal begraafplaats Leiderdorp Datum:

Project:

Scenario
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Totaal € 184.000 € 80.620 € 28.560 € 293.000

GROEN 106 are € 33.850 € 7.390 € 8.790 € 50.040

VERHARDING 78 are € 1.470 € 4.510 € 16.450 € 22.430

WATER 0 m1 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

MEUBILAIR 46 stuk € 1.450 € 2.630 € 3.320 € 7.400

REINIGING 305 are € 4.970 € 0,00 € 0,00 € 4.970

OVERIG € 142.000 € 66.090 € 0,00 € 209.000

28-11-2018

gemeente Leiderdorp

Kwaliteitsniveau B
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12.3. Verschil beschikbaar en benodigd budget 

De wijze waarop budgetten in de begroting staan stemmen niet 1 op 1 overeen met de 

wijze waarop de calculatie is opgebouwd. De calculatie betreft all-in prijzen, dus inclusief 

arbeid, materialen en materieel. De exploitatiebegroting kent een andere opbouw. Er is 

vastgesteld dat de calculatie past binnen de beschikbare middelen in de begroting. Voor 

de toekomst is het van belang de begroting en de calculatie gelijk te schakelen. 

 

In onderstaand overzicht het exploitatieoverzicht op basis van de huidige begroting. De 

begrotingsprincipes zijn duidelijk. 

 

• In de exploitatie is een afdracht aan de voorziening opgenomen van € 104.786 

per jaar met als doel de begroting zo in te richten dat er een duurzame 

instandhouding plaats kan vinden. Jaarlijks vindt er een vrijval plaats uit de 

voorziening tbv het onderhoud. De opbouw van de voorzieningen vindt plaats 

totdat afdracht en vrijval met elkaar in evenwicht zijn. De vraag doet zich voor of 

de regeling voor de voorziening gehandhaafd moet worden omdat over een aantal 

jaren de storting en de onttrekking uit de voorziening in evenwicht zijn. 

Gemiddeld genomen is overlijden een constante en bij goed beleid ook zo mee te 

nemen in de exploitatie. De voorziening wordt nu 3 jaar opgebouwd en naar rato 

onttrokken. Dit betekent een opbouw van 3x 104.786 = € 314.358 en een 

opgebouwde onttrekking van € 36.000. Dus een vrijval van € 278.358, deze 

vrijval is eenmalig. 

• DE BBV richtlijnen voor de begroting geven aan dat de btw-kosten meegenomen 

moeten worden in de exploitatie. Kanttekening hierbij is dat de btw in voorgaande 

jaren werd verrekend binnen het btw-compensatiefonds. Deze komt in de 

toekomst naar verwachting te vervallen, het is nog onvoldoende duidelijk of hier 

een andere regeling voor komt. De btw heeft alleen betrekking op leveringen en 

diensten van derden. In het totaal zal ca. € 31.700 leveringen en diensten derden 

betrokken worden. Hierover de btw levert een kostenpost op van € 6.670 op. 

Deze is opgenomen in de exploitatieoverzichten. 

• De besluitvorming van het rijk moet nog plaatsvinden, maar de btw is nu 

meegenomen (op voorspraak van servicepunt 71) in het overzicht als een extra 

kostenpost. 

• Verder gelden binnen Leiderdorp een doorbelasting van de overhead aan de 

producten. Voor de begraafplaats is dit 1,92% van de totale overheadkosten. Dit 

levert een extra belasting op van ca. € 161.500 voor 2019.  
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Tabel 11: beschikbaar en benodigd budget en geprognotiseerde opbrengsten (bron begroting Leiderdorp) 

 

De doorbelastingen zorgen ervoor dat er een beperkte kostendekking ontstaat ten 

opzichte van de opbrengsten. Dit zou betekenen dat de tarieven sterk zouden moeten 

stijgen, hetgeen beleidsmatig geen voorkeur heeft. Er zou nu een berekende 

kostendekkendheid van ca. 90%. Dit is op basis van de huidige doorbelastingen in de 

begroting, conform de BBV-richtlijnen, btw, overhead, en bij de realisatie van de 

geprognotiseerde opbrengsten. 

 

Toekomstige exploitatie 

• De verwachting bestaat dat er minder opbrengsten ontstaan omdat het aantal 

begravingen zal afnemen. Investeringen in de aula en de faciliteiten voor 

verstrooien leiden tot een toename van de inkomsten. Dit is berekend op grond 

van de verwachte aantallen (zie paragraaf 11.2).  

• Het is niet reëel de tarieven verder te verhogen in relatie tot de begraafplaatsen 

in de regio. Het is wel zo dat iedere gemeente op zijn eigen manier kosten 

toerekent en daarmee de kostendekkendheid bepaalt.  

• Zonder de extra opslagen (overhead en btw) zou de begraafplaats renderen. De 

hoogte van opslagen in de kosten en de verrekening van de btw zorgt voor een 

berekend exploitatietekort en daarmee een beperktere dekking.  

• Het fingerende uurtarief (gemiddeld tarief voor de hele gemeente) is ca. € 51,50. 

Het gemiddelde tarief voor een uitvoerende is ca. € 35. Dit verschil belast de 

begroting voor de uitvoering zwaarder dan noodzakelijk. 

• Het voorstel is om de regeling om een onderhoudsvoorziening op te bouwen op te 

heffen en de opbrengsten en kosten in de jaarlijkse exploitatie op te nemen. De 

kosten en opbrengsten bij een begraafplaats zijn in het algemeen een constante 

omdat overlijden dit ook is. Voor mensen zal lijkbezorging jaarlijks nodig blijven. 

Dit is daarom een zekerheid voor de lengte der jaren. De onderhoudsvoorziening 

hoeft daarom niet te worden opgebouwd maar jaarlijks in de exploitatie te worden 

opgenomen als de opbrengst voor dat jaar. 

• In bijlage 2 is ook een overzicht opgenomen van de gecalculeerde uren eigen 

dienst. Op jaarbasis zijn dit er ca. 3150, verdeeld over ca. 550 uren administratie 

en ca. 2600 uren uitvoering. De overige uren worden ingehuurd van derden, 

 

Grootboek3 Grootboek2 GrootboekSom van MJB19 Som van MJB20 Som van MJB21 Som van MJB22 Som van MJB23

Totaal Loonkosten 179.674€          181.600€            183.826€            187.702€            188.062€            

Totaal Ov. Materiele kosten 71.130€           71.130€              71.130€              71.130€              71.130€              

Totaal Kapitaalslasten 59.793€           58.218€              57.900€              57.582€              57.582€              

Totaal Voorziening*

Totaal Onderhoud 1.385€             1.385€               1.385€               1.385€               1.385€               

Totaal Kosten 311.982€          312.333€            314.241€            317.799€            318.159€            

Totaal Vrijval voorziening*

Totaal Leges begroot -413.141€        -409.777€           -409.777€           -409.777€           -409.777€           

Totaal Opbrengsten -431.141€        -433.777€           -439.777€           -445.777€           -451.777€           

Saldo basisbegroting Begraafplaats -119.159€        -121.444€           -125.536€           -127.978€           -133.618€           

Overhead: 1,92% vd totale overhead 161.573€          163.305€            165.307€            168.792€            169.116€            

BTW (wordt meegerekend ondanks de terugvorderbaarheid) 6.670€             6.670€               6.670€               6.670€               6.670€               

Resultaat (negatief) 49.084€           48.531€              46.441€              47.484€              42.168€              

Dekking 90% 90% 90% 90% 91%
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In het volgende exploitatieoverzicht staat het resultaat van de doorrekeningen voor een 

periode van 5 jaar op basis van de huidige tarievenlijst en de reëel verwachte 

opbrengsten. In bijlage 2 is de tabel opgenomen met de doorkijk over 10 jaar. 

 

De berekende kostendekkendheid ligt lager dan de geprognotiseerde dekking in de 

begroting en ligt gemiddeld voor de komende 5 jaar op 78%. Bij de reële berekening is 

een afname in kostendekking, dit in tegenstelling tot de aanwezige begroting.   

 
Tabel 12: beschikbaar en benodigd budget en geprognotiseerde opbrengsten (calculatie beheerplan) 

 

  

D.D> 28-11-2018

Huidige tarieven, prijspeil 2018

Omschrijving 2019 2020 2021 2022 2023

Kosten onderhoud 102.780 84.490 84.490 84.490 84.490

Kosten begraven & verstrooien 90.920 102.882 98.060 94.845 91.630

Kosten administratie 28.120 28.120 27.040 27.040 27.040

Kosten ruimen 10.530 11.903 13.354 15.096 17.065

Kapitaalslasten 61.030 58.218 57.900 57.582 57.261

Kapitaalslasten investeringen in kwaliteit 11.675 11.560 11.444 11.329

Totaal kosten beheer begraafplaats 293.380 297.288 292.404 290.497 288.815

Doorberekende overheadkosten organisatie Leiderdorp (1,92%) 161.573 161.573 161.573 161.573 161.573

Te berekenen BTW AVG veranderende belastingwetgeving 49.496 49.496 49.496 49.496 49.496

Totaal kosten 504.449 508.357 503.473 501.566 499.884

Opbrengst uitgifte graf 129.398 127.407 121.435 117.454 113.472

Opbrengst voorziening onderhoud 110.779 109.075 103.962 100.553 97.145

Opbrengst verstrooingen.urn 12.344 13.092 14.588 16.833 17.955

Opbrengst begravenissen 122.258 120.377 114.734 110.973 107.211

Opbrengst plechtigheden aula 3.575 4.225 5.525 6.825 8.125

Vrijval voorziening onderhoud 18.000 24.000 30.000 36.000 42.000

Totaal opbrengsten/leges (verwacht) 396.354 398.176 390.244 388.638 385.908

Saldo  Basiskosten Opbrengsten -108.095 -110.182 -113.229 -112.928 -113.976

Dekkingsgraad kosten + doorbelasting/opbrengst in % 79% 78% 78% 77% 77%
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13. DOORKIJK RICHTING TOEKOMST 

De begraafplaats voldoet in een behoefte binnen Leiderdorp en heeft een belangrijke 

maatschappelijke functie. In het algemeen is er veel waardering voor de begraafplaats in 

kwaliteit en mogelijkheden. Er is wel geconstateerd dat hier verbeteringen mogelijk zijn.  

 

De trends op het gebied van begraven zijn aanleiding om het beleid te wijzigen om de 

kosten en de opbrengsten zoveel mogelijk in evenwicht te houden. Het beleid is erop 

gericht om het gebruik van de aula en urnen- en verstrooifaciliteiten te verbeteren. 

Hiervoor zijn een aantal investeringen voorgesteld. Deze investeringen zijn noodzakelijk 

en maken maar marginaal onderdeel uit van de exploitatie. Hier tegenover staan 

verwachte extra opbrengsten.   

 

Wanneer een actief ruimingsbeleid ingezet wordt, is naar de toekomst toe geen nieuwe 

uitbreiding van de begraafplaats nodig. Met de huidige capaciteit aan graven en de 

toekomstige verwachte afname van begraven volstaat de beschikbare ruimte. Zo 

ontstaat, bij een actief ruimingsbeleid, een gesloten en stabiele cyclus van het aantal in 

gebruik zijnde en het aantal beschikbare graven. 

 

De huidige doorbelasting van overhead, de manier waarop uurtarieven voor uitvoerend 

personeel zijn bepaald en het mogelijk opheffen van de btw-ompensatie zorgen ervoor 

dat de exploitatie niet kostendekkend is of kan worden. Wettelijk zou een 

kostendekkende exploitatie het uitgangspunt moeten zijn. De volgende kanttekeningen 

zijn hierbij te maken: 

 

• Het is niet bekend of er een andere compensatieregeling voor de btw ontstaat 

door veranderende wetgeving. Het kan ook zijn dat er geen herziening komt en 

dan kan dit weer achterwege blijven. 

 

• Tariefstijging is niet aan te bevelen gezien de hoogte van de tarieven in 

Leiderdorp ten opzichte van de regio. Dit betekent geen hogere opbrengsten dan 

geprognotiseerd. 

 

• Andere toerekening van overhead of het te hanteren uurtarief voor uitvoerend 

personeel kan de kostendekkendheid beïnvloeden. Het is van belang dat er een 

bestuurlijk besluit genomen wordt welke kostendekkendheid in de toekomst 

gehaald moet worden en welke financiële uitgangspunten hiervoor gelden in de 

toerekening van overhead en tarieven.  

 

Het instellen van een platform “vrienden van de begraafplaats Leiderdorp” helpt om de 

kwaliteit van dienstverlening te bespreken en te beoordelen. Maar ook mee te denken in 

verbetering van de exploitatie. Voor Leiderdorp is het van groot maatschappelijk belang 

dat de begraafplaats blijft bestaan.  
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BIJLAGE 1: TARIEVEN LIJST MET INKOMSTEN 
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BIJLAGE 2: TOTAALOVERZICHT CALCULATIE EXPLOITATIE (PRIJSPIJL 2018)  

 
 

TOTAAL UREN OVERZICHT CALCULATIE 

 
 

€ : Totaal begraafplaats Leiderdorp Datum:

Project:

Scenario

Onderhoud type

A
re

aa
l

Ee
nh

ei
d

D
ag

el
ijk

s 

on
de

rh
ou

d

G
ro

ot
 

on
de

rh
ou

d

V
er

va
ng

in
g

To
ta

al

Bu
dg

et

Totaal € 184.000 € 80.620 € 28.560 € 293.000

GROEN 106 are € 33.850 € 7.390 € 8.790 € 50.040

VERHARDING 78 are € 1.470 € 4.510 € 16.450 € 22.430

WATER 0 m1 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

MEUBILAIR 46 stuk € 1.450 € 2.630 € 3.320 € 7.400

REINIGING 305 are € 4.970 € 0,00 € 0,00 € 4.970

OVERIG € 142.000 € 66.090 € 0,00 € 209.000 € 312.000

6272401 Algemene begraafplaats € 66.980

6272402 Graven delven en begraven € 52.160

6272403 Urnenmuur € 6.620

6272404 Onderhoud oude begraafplaats € 12.630

6272410 Uitvaartcentrum (aula) € 10.310

6296048 Taakveld 7.5 Begraafplaatsen (Uren) € 164.000

Dagelijks onderhoud € 142.000 € 142.000

Begraafplaats Begraven € 42.160 € 42.160

Begraafplaats Voorlopen begrafenissen en verstrooiingen € 13.000 € 13.000

Begraafplaats Administratie € 28.120 € 28.120

Begraafplaats Ruimen graf incidenteel € 5.470 € 5.470

Begraafplaats Urnenmuur bijzettingen € 1.030 € 1.030

Begraafplaats Service (te woord staan bezoekers) € 12.880 € 12.880

Begraafplaats toeslag arbeidstarief gemeente tov markt € 17.940 € 17.940

Begraafplaatsen Verzekeringen /belastingen, kleine kosten € 5.000 € 5.000

Begraafplaats functiegebonden vergoedingen € 5.070 € 5.070

Begraafplaats onderhoud aula € 1.480 € 1.480

Begraafplaats kleinschalige reparaties en onderhoud gereedschappen € 10.300 € 10.300

Groot onderhoud € 66.090 € 66.090

Begraafplaats Ruimen grootschalig € 5.060 € 5.060

Begraafplaats Kapitaalslasten € 61.030 € 61.030

28-11-2018

gemeente Leiderdorp

Kwaliteitsniveau B

Uren : per type uitvoering Begraafplaats Datum:

Project:

Scenario

Onderhoud type

A
re

aa
l

Ee
n

h
ei

d

Ei
ge

n
 d

ie
n

st

D
er

d
en

To
ta

al
 (

u
re

n
)

Totaal 3137 297 3450

GROEN 106,32 are 931 123 1050

VERHARDING 78,11 are 27 174 201

WATER 0 m1 0 0 0

MEUBILAIR 46 stuk 52 0 71

REINIGING 304,67 are 107 0 107

OVERIG 2020 0 2020

Dagelijks onderhoud 1980 0 1980

Begraafplaats Begraven 670 0 670

Begraafplaats Voorlopen begrafenissen en verstrooiingen 200 0 200

Begraafplaats Administratie 546 0 546

Begraafplaats Ruimen graf incidenteel 64 0 64

Begraafplaats Urnenmuur bijzettingen 20 0 20

Begraafplaats Service (te woord staan bezoekers) 250 0 250

Begraafplaats onderhoud aula 30 0 30

Begraafplaats kleinschalige reparaties en onderhoud gereedschappen 200 0 200

Groot onderhoud 40 0 40

Begraafplaats Ruimen grootschalig 40 0 40

28-11-2018

gemeente Leiderdorp

Kwaliteitsniveau B
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BIJLAGE 3: SCHAALBALKEN BURGERZAKEN(BRON: CROW CATALOGUS 2018) 

 

 

 



 

 

Beheerplan Begraafplaats 2020-2029   27-11-2018 

Gemeente Leiderdorp, Team Burgerzaken                        Bladzijde  36  

 

 

 

 



 

 

Beheerplan Begraafplaats 2020-2029   27-11-2018 

Gemeente Leiderdorp, Team Burgerzaken                        Bladzijde  37  

 

 

 

 



 

 

Beheerplan Begraafplaats 2020-2029   27-11-2018 

Gemeente Leiderdorp, Team Burgerzaken                        Bladzijde  38  

 

 

 

 
 



 

 

Beheerplan Begraafplaats 2020-2029   27-11-2018 

Gemeente Leiderdorp, Team Burgerzaken                        Bladzijde  39  

 

 
 


	Beheerplannen openbare ruimte brief van het college 190227
	Beheerplannen openbare ruimte brief van het college 190227

	Integraal overzicht beheerplannen OP 2020-2029
	Integraal overzicht beheerplannen OR 2020-2029

	1.Beheerplan Wegen 2020-2029
	1.Beheerplan Wegen 2020-2029

	2.Beheerplan Stratmeubilair 2020-2029
	2.Beheerplan Straatmeubilair 2020-2029

	3.Beheerplan Spelen 2020-2029
	3.Beheerplan Spelen 2020-2029

	4.Beheerplan Openbare Verlichting 2020-2029
	4.Beheerplan Openbare Verlichting 2020-2029

	5.Beheerplan Kunstwerken 2020-2029
	5.Beheerplan Kunstwerken 2020-2029_1

	6.Beheerplan Groen 2020-2029
	6.Beheerplan Groen 2020-2029_1

	7.Beheerplan Water 2020-2029
	7.Beheerplan Water 2020-2029

	8.Beheerplan Reiniging 2020-2029
	8.Beheerplan Reiniging 2020-2029

	9.Beheerplan Begraafplaats 2020-2029
	9.Begraafplaats 2020-2029


