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0.01 	AANBESTEDER 

Het bestuur van de gemeente Den Haag, 
Postbus 12 600, 
2500 DJ Den Haag 

0.02 	PROCEDURE 
Nationale aanbesteding volgens de meervoudig onderhandse procedure overeenkomstig het ARW 
2012. 

0.03 	INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE 
Inlichtingen worden verstrekt door Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn te Den Haag. 
De datum, het tijdstip en de plaats van de inlichtingen bijeenkomst zijn vermeld in de uitnodiging tot 
inschrijving. 

Voorafgaand aan de inlichtingen bijeenkomst is er gelegenheid een rondgang te maken over het 
werkterrein. 

0.04 	INSCHRIJVING 
1. Verwezen wordt naar artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010). 

2. AIle voor het doen van een geldige inschrijving noodzakelijke bescheiden aan te leveren in een 
(1) gesloten enveloppe voorzien van de tekst "aanbesteding", de naam van de inschrijver, het 
besteknummer, projectnaam, evt. perceel en de aanbestedende dienst.. 
Na afloop van de aanbestedingsprocedure zullen de inschrijvingsbescheiden van de 
inschrijvers waaraan niet gegund zal worden NIET retour gezonden worden. 

3. Eigen Verklaring 
Bij de inschrijving moet worden gevoegd de bij het bestek behorende door de inschrijver 
volledig ingevulde en ondertekende Eigen Verklaring, zoals deze door de aanbestedende 
dienst is verstrekt bij de aanbestedingsdocumenten. 
De formele bewijsstukken genoemd in de Eigen Verklaring moeten worden overlegd na een 
schriftelijk verzoek van de aanbestedende dienst daartoe, binnen de in dat verzoek vermelde 
termijn. 
Het niet of niet tijdig verstrekken van deze bewijsstukken, kan tot gevolg hebben dat de 
inschrijver wordt uitgesloten van opdrachtverlening. 

4. Uittreksel Kamer van Koophandel 
Bij de inschrijving moet worden gevoegd een uittreksel van de Kamer van Koophandel waaruit 
blijkt dat de functionaris welke de inschrijvingsbescheiden te weten Eigen Verklaring, 
inschrijfbiljet, inschrijfstaat en overige gevraagde inschrijvingsbescheiden ondertekend heeft, 
bevoegd is tot het ondertekenen van deze documenten. 

5. Paspoortildentiteitskaart 
Bij de inschrijving moet worden gevoegd een kopie van het geldig paspoort of identiteitskaart 
van de onder punt 5. bedoelde functionaris en bestuurder(s) 

6. In afwijking van het bepaalde in artikel 01.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 
2010) zal de aanbesteder voorafgaand aan het verlenen van de opdracht een zekerheidstelling 
bedingen met in achtname van het bepaalde in artikel 01.07.01 (Deel 3 van dit bestek). 

7. De inschrijver dient als onderdeel van de aanbestedingsprocedure onderstaande bescheiden 
aan to leveren, niet alle bescheiden dienen op het zelfde moment to worden aangeleverd. 
Onderstaand is aangegeven welke bescheiden op welk moment aangeleverd dienen to 
worden. 

Bij inschrijving dienen de onderstaande bescheiden te worden ingediend: 
I. Alle materiaal/- constructietechnische normbladen zowel bedrijfsgebonden als openbaar 

van alle in de constructie voorkomende materialen, zoals deze binnen onderhavig project 
toegepast worden. 

II. Het certificaat van een daartoe door NOC*NSF geaccrediteerde keuringsinstantie waarop 
aangegeven is dat de inschrijver/opdrachtnemer alle kunstgrasvelden van het 
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onderhavige type realiseert onder keur van het door NOC*NSF geaccrediteerde 
keuringsinstantie volgens de daartoe geldende normen 

III. Een bewijs van vermelding op de sportvloerenlijst met de constructie zoals deze binnen 
onderhavig project toegepast zal worden. 

IV. Een specificatieformulier van de kunstgrasmat met hierop aan gegeven alle specificaties 
alsmede de toleranties. 

V. Het laboratoriumrapport van de onderhavige constructie. 

De inschrijver legt binnen 12 dagen na het daartoe gedane verzoek een voorlopig plan van 
aanpak over, dat ten minste omvat: 
a. een korte omschrijving van de werkzaamheden; 
b. een korte samenvatting van het door de inschrijver in te zetten materieel, de door hem 

gekozen werkwijze(n) en van de specifieke risico's die daarmee samenhangen, met 
daarbij een vermelding van de dagelijkse blootstellingsduur van de werknemers aan de 
verontreinigende stollen; 

c. een specificatie van de door de inschrijver in te zetten werktuigen en hulpmaterieel, 
voorzover hieraan in het bestek eisen zijn gesteld; 

d. een berekening met betrekking tot de schatting van de omvang en aard van de of te 
voeren hoeveelheid onbruikbare deelstromen; 

e. gegevens over de door de inschrijver te nemen maatregelen ter beperking van de 
vertroebelingstoename tijdens het ontgraven, het verwerken, het lossen of het bergen; 

f. lijst met onderaannemers; 
g. gevolmachtigde op het werk; 
h. uitvoerder op het werk; 
i. lijst met telefoonnummers/emailadressen; 
j. hoe om te gaan met vrijkomende materialen en afvalstoffen en naar welke erkende 

verwerkers worden deze vervoerd; 
k. een verkeersplan t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden 
I. 	een voorstel voor de inrichting van het werkterrein (locatie van keten e.d.); 
m. Het algemeen tijdsplan zoals opgenomen in artikel 01 13 06 uit deel 3 van het bestek; 
n. Een doorsnedetekening (analoog en digitaal) van de toe te passen constructie met hierin 

opgenomen alle materialen alsmede de laagdikten; 
o. Concept Legplan kunstgras; 
p. Concept Belijningsplan kunstgras. 

De inschrijver legt na opdracht over, edoch uiterlijk 5 werkdagen voor de start van de 
werkzaamheden waar de desbetreffende materialen betrekking op hebben: 
1. Materiaal monsters van alle materialen zoals deze toegepast zullen worden in de 

constructie. 
2. Legplan kunstgras 
3. Belijningsplan kunstgras 
4. Legplan evt. toe te passen shockpad 

8. 	Daar in onderhavig project sprake is van afvalstoffen als bedoeld in de afvalstoffenwetgeving, 
eist de gemeente Den Haag van de inschrijvers dat deze inzamelaar van afvalstoffen zijn als 
bedoeld in de afvalstoffenwetgeving. 
Zowel de aannemer als diens vervoerder dienen derhalve registeerd te zijn op de VIHB-lijst 
(Vervoerders, Inzamelaars, Handelaars en Bemiddelaars) van het NIWO (stichting Nationale 
en Internationale Wegvervoer Organisatie). 
De inschrijver dient bij inschrijving een bewijs van inschrijving op de VIHB-lijst van zowel 
hemzelf als aannemer als van zijn vervoerder te overleggen. 

Indien een inschrijver niet kan voldoen aan deze eis, dan biedt de aanbesteder de inschrijver, 
in aanvulling op de ARW 2012, onderstaande mogelijkheid: 
Een ondernemer kan zich beroepen op de bekwaamheid van andere natuurlijke personen of 
rechtspersonen, ongeacht de juridische aard van zijn banden met die natuurlijke personen of 
rechtspersonen. In dat geval toont hij de aanbesteder aan dat hij kan beschikken over de voor 
de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen. 
De inschrijver dient indien hij hiervan gebruik maakt dit het bewijs hiervan bij inschrijving to 
overleggen. 

De gemeente Den Haag hecht veel waarde aan duurzaamheid. 
Als onderdeel van haar duurzaamheidsprogramma wil De gemeente Den Haag ook haar 
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leveranciers stimuleren om duurzame producten te leveren en een duurzame bedrijfsvoering 
te voeren. 
Op verzoek van de gemeente Den Haag dient de inschrijver aan te tonen dat deze 
inspanningen levert om duurzaam produceren mogelijk te maken. 

0.05 	INSCHRIJVINGSSTAAT 
Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 en 01.01.04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 
2010). 

0.06 	AANBESTEDING 
De aanbesteding overeenkomstig de procedure als vermeld in paragraaf 02 wordt gehouden op de 
datum en het tijdstip en het inschrijvingsadres zoals vermeld in de uitnodiging tot inschrijving. 

In aanvulling op artikel 7.22 van het ARW 2012 gelden de navolgende bepalingen met betrekking tot 
het aanhanging maken van een geschil door een bij de aanbestedingsprocedure betrokkene: 

1. degene die tegen het buitenbeschouwing laten van diens aanbieding respectievelijk tegen de 
gunningsbeslissing in rechte wil komen, dient binnen 15 dagen na verzending van de 
gemotiveerde mededeling dat zijn aanbieding buiten beschouwing is gelaten respectievelijk de 
gunningsbeslissing, een kort geding aanhangig te hebben gemaakt. 
Degenen die niet binnen deze termijn van 15 dagen eon kort geding aanhangig heeft gemaakt, 
is niet ontvankelijk in enige vordering met de strekking dat de aanbesteder de bieding niet 
buiten beschouwing had mogen laten, of de opdracht niet had mogen gunnen. 
Degene die niet tijdig een dergelijk kort geding aanhangig heeft gemaakt, heeft terzake hiervan 
geen recht op schade vergoeding; 

2. indien een kort geding zoals bedoeid in sub 1 aanhangig is gemaakt, zal de aanbesteder de 
andere bij de aanbestedingsprocedure betrokkenen hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk 
mededeling doen. 
Deze mededeling bevat een aanduiding van het onderwerp van het geschil en hetgeen wordt 
gevorderd. 
Degene die enig belang heeft bij voeging of tussenkomst in het aanhangig gemaakte kort 
geding zal de rechtbank deugdelijk met redenen omkieed verzoeken hem toe te staan zich in 
dat kort geding te voegen of tussen te komen. Degenen die enig belang bij voeging of 
tussenkomst heeft gehad, maar daartoe niet tijdig een verzoek heeft gedaan, zal niet 
ontvankelijk zijn in hetgeen hij vordert, indien en voor zover hetgeen hij vordert bij wege van 
voeging of tussenkomst gevorderd had kunnen warden. 

0.07 	OPDRACHT 
Het gunningscriterium is de laagste prijs. Inschrijving, conform de bij de uitnodiging van dit bestek 
bijgevoegde inschrijvingsleidraad. 
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1.01 	OPDRACHTGEVER 
De opdrachtgever is het hoofd van de Dienst Onderwijs, Cultuur 
en Welzijn Productgroep Sportvoorzieningen van de Gemeente Den Haag als vertegenwoordiger 
van burgemeester en wethouders, Spui 70 te Den Haag. 

1.02 	DIRECTIE 
De directie zal namens de opdrachtgever worden gevoerd door: 
Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn, 
Produktgroep Sportvoorzieningen 
Postbus 12652 
2500 DP Den Haag 

1.03 	LOCATIE 
Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Den Haag aan de Daal en Bergselaan 
Sportcomplex Craeynhout HBS. Het werk bestaat uit 2 percelen: 
Deel 1: veld 1 aanleg kunstgras voetbal 
Deel 2: veld 5 renovatie hockeyveld zand ingestrooid. 

1.04 	ALGEMENE BESCHRIJVING 
Het werk bestaat in hoofdzaak uit: 
a. Schonen terrein; 
b. Opruimen van materialen. 
d. Uitvoeren van technisch grondwerk; 
e. Leveren en aanbrengen van sportconstructies; 
f. Leveren en aanbrengen verhardingen: 
g. Leveren en aanbrengen sportinrichtingsmaterialen: 

1.05 	TIJDSBEPALING 
Start van het werk is voorzien opl 1 mei van het jaar 2015 

Het gehele werk dient uiterlijk op 31 juli 2015 te zijn opgeleverd. 

Oplevering is slechts mogelijk indien het veld bij de eindkeuring door een door NOC*NSF 
geaccrediteerde keuringsinstantie voldoet aan de aanlegnorm: 
NOC*NSF-KNVB2-15 en FIFA Two star normering voor voetbal. 

Korting bij te late oplevering van het werk op basis van bovenstaande eis: 
In afwijking van het bepaalde in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt de korting voor de 
1 e 15 dagen € 700,00 per dag bij een aanneemsom tot € 150.000,00. 
Bij een aanneemsom boven € 150.000,00 bedraagt de korting voor de 1e 15 dagen per dag 2 
promille van de aanneemsom (met een minimum van € 750,00 per dag). 

Vanaf de 16e dag bedraagt de korting € 1.400,00 per dag bij een aanneemsom tot € 150.000,00. Bij 
een aanneemsom boven € 150.000,00 bedraagt de korting per dag 4 promille van de aanneemsom 
(met een minimum van € 1.500,00 per dag). 

Dit laat onverlet het recht van de opdrachtgever in plaats van de korting de werkelijk geleden 
schade to vorderen. 

1.06 	ONDERHOUDSTERMIJN 
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt 12 maanden 
na oplevering. Na de onderhoudstermijn dient de aannemer er voor zorg te dragen dat het veld 
voldoet aan de aanlegnorm. 
NOC*NSF-KNVB2-15 en FIFA Two star normering voor voetbal. 
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1.07 	MONSTERS SYSTEEM 
Tijdens de uitvoering zullen door de directie UAV en/of keurmeester van het door NOC*NSF 
geaccrediteerde keuringsinstantie monsters van de diverse materialen in het werk genomen 
worden e.e.a. conform de bij onderhavig bestek behorende keuringsleidraad. 

Wanneer de monsters niet voldoen aan de normen en/of niet voldoen aan de bestek eisen leidt dit 
tot afkeur, alle hieruit volgende schade en gevolgschade zal verhaald worden op de aannemer. 

Indien er herkeuring tijdens de aanleg en einde onderhoudsperiode van kracht zijn, dan zijn deze 
kosten volledig voor rekening van de aannemer. 
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2.1 ALGEMENE GEGEVENS 
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01 	TEKENINGEN 
Tot het bestek behoren de navolgende tekeningen: 

Opruimtekening: 	 tekeningnumrner 2015-18-B-01 
projectiokatie: Deal en Bergselaan 
Projectnaam: HBS aanieg kunstgras veld 1 
revisie 01 
Datum: 5 maart 2015 

Aanlegtekening: 	 tekeningnumrner: 2015-18-B-02 
projectickatie: Daal en Bergselaan 
Projectnaam: HBS aanleg kunstgras veld 1 
revisie: 01 
Datum: 5 maart 2015 

tekeningnumme: 2015-18-B-03 
projectiokatie: Daal en Bergselaan 
projectnaam: FIBS aanieg kunstgras veld 1 
revisie 01 
datum: 5 maart 29015 

02 PE1LEN EN HOOFDAFMETINGEN 
De directie zal op of nabij het werk hoogtematen en peilmerken aangeven. De hoogtematen warden 
aangegevemin meterslien opzichte van Normaai Amsterdams Peil (N.A.P.) volgens bijlage. 
Uitzetwerlydient door of vanwege de aannemer te geschieden op diens kosten. 

03 	KWALITEITSBORGING 
Bij het opstellen van een alg. tijdschema rekening houden met de volgende stoppunten: 
1. Na uitgraven cunet sportveld 
2. Aanbrengen kabels- en leidingen: 
3. Aanvulling/verdichting van sleuven: 
4. Grondwerk: 
5. Na aanleg drainage: 
6. Zandonderbouw: 
7. Sporttechnische laag: 
8. Controle drainage: 
9 . 	Aanbrengen kunstgras: 

10. Plaatsing scorebord: 
11. Nadenkeuring: 
12. Zandinfill keuring: 
13. Eindkeuring: 
Herkeuringen: (indien noodzakelijk) 

De aannerner dient de directie UAV uiterlijk 2 werkdagen voor het bereiken van bovengenoemde 
stoppunten hiervan op de hoogte te brengen en de directie UAV de mogelijkheid te bieden hierbij 
aanwezig te zijn. 

04 	BIJLAGEN 
De volgende bijiagen behoren tot het bestek: 

1. Inschrijvingsbiljet en inschrijfstaat 
2. Eigenverklaring 
3. Aanbestedingsleidraad 
4. V en G plan 
5. Keuringsleidraad. 
6. Milieukundige onderzoeken: 

-grondonderzoek veld 1 
-asfalt en fuindatieonderzoek 

7. Programma van eisen: 
-afvaibakken 
-veldafscheiding en poorten 

8. N.A.P. gegevens (peilboutlocatie)) 
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01 	VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT 
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen. 

02 	KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING 
Door een 'V is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting 
een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989. 
Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de U.A.V. 1989 met inachtneming 
van paragraaf 01.03 van de Standaard 2010. 

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting 
een niet verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de U.A.V. 1989. 

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende 
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard 
2010. Onder een to accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te 
bepalen,, door de aannemer is te controleren op basis van bet bestek, de bij het bestek behorende 
documenten en eventueel door de opdrachtgever nader to verstrekken aanvullende gegevens en 
vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld. 

03 	HOEVEELHEID TER INLICHTING 
De inde kolom !Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting 
verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, of te ieiden uit de resultaatsverplichting, 
zijn deze laatste bindend. 

Door een 'L', respectievelijk.'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een 
hoeveelheid 'bouwstof betreft die door de aannemer moot worden geleverd respectievelijk door de 
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. 

Door een is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveeiheid een hoeveelheid ter 
inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannerner moet worden geleverd dan wel 
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. 

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet enders vermeld, het verwerken van 
de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hceveelheid ter inlichting. 

04 	GRENZEN VAN DE SITUERING 
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is 
bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de 
posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling 
plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de dearvoor in aanmerking komende poster!, 
onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989. 
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1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 

11 BOUWTERREIN INRICHTING 

1110 Toegankelijkheid werkterrein 

111010 620421 Toepassen rijplaten. EUR N 
Extra Voorzieningen t.b.v. voetgangers en overige 
gebruikers. 
Situering: rekening moet worden gehouden met een 
lengte van circa 	75 m. 

3 T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer ter 
bescherming van de zowel de openbare weg als het 
terrein op zowel de aanvoerroute, depot, als het 
werkterrein. Leverantie, aan- en afvoer, vervoer 
binnen het werkterrein en soort van de te gebruiken 
rijplaten is ter beoordeling van de aannemer. 
Toepassen gedurende het gehele werk, incl. het evt. 
tussentijds opnemen en verleggen. 
lnrichting conform inrichtingstekening werkterrein. 

4 Afmetingen: 	is ter beoordeling van de aannemer. 

1111 Schoonmaken werkterrein 

111110 510101 Schonen terrein. EUR N 
Betreft schonen werkterrein ten behoeve van de 
uit te voeren aanleg werkzaamheden, inclusief een 
strook van 2,5 meter breed rond het veld buiten de 
veldafrastering. 
Te schonen oppervlakte: ca. 73 are 
Aard van het te verzamelen vuil: grof en zwerfvuil 

2 Vrijgekomen materiaal naar een door het bevoegd 
gezag erkende verwerkingsinrichting incl. 
stortkosten. 

1112 Nulmeting 

111210 700199 Schouw en nulmeting EUR N 
Het uitvoeren van een schouw t.a.v. alle op het 
sportcomplex aanwezige installaties zoals o.a. 
veldverlichting, beregening, geluidinstallaties, ettc. 
vastgelegd in verslaglegging en bijvoegen van foto 
materiaal, in overleg en bijzijn van de directie. 
Eveneens een nulmeting uitvoeren op alle 
verhardingen, hekwerken, gebouwen, tribune en 
straatmeubilair e.d. op en in de directe omgeving van 
het complex. 
Van deze nulmeting door de aannemer een 
fotoreportage maken in het bijzijn van de directie. 
Tevens een verslag hiervan maken ter goedkeuring 
van de directie, en dit aanbieden aan de directie. 

post 1,00 L 

Uitgangspunt is dat al hetgeen niet als reeds 
aanwezige schade is opgenomen in de fotoreportage 
wordt geacht zich in goede toestand te bevinden. 

1120 Tijdelijk hekwerk 
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112010 610399 Toepassen tijdelijke afrastering. EUR N 
Situering: rondom werkterrein 
Inrichting conform inrichtingstekening werkterrein. 
Betreft: het aanbrengen, verplaatsen, onderhouden 
en verwijderen van een tijdelijke afrastering van 
bouwhekken rondom het werkterrein, t.b.v. een 
veilige uitvoering van het werk en bescherming 
van het werk tijdens de uitvoering. 
Hekwerk van metaal; gelaste staalmatten, lichte 
uitvoering in metalen frame. Paneelbreedte ca. 
3,50m, hoogte ca. 2,0m. 
Totale lengte: circa 225 m 
Stalen staanders; diam. 41,5 mm geplaatst in 
prefab kunststof voet. Panelen verbinden met 
beugels. 
Verplaatsbaar bouwhek hoogte: ten minste 2,00 m 
Tijdelijke afrastering voorzien van 
toegangspoort, inclusief ketting en hangslot. 1 
sleutel overhandigen aan directie 
Tijdsduur: gehele werk. 

1130 Toegankeliikheid overige velden 

113010 610399 Tijdelijke afrastering tbv bereikbaarheid velden. EUR N 
Situering: rondom werkterrein 
Inrichting conform inrichtingstekening werkterrein. 
Betreft: het aanbrengen, verplaatsen, onderhouden 
en verwijderen van verplaatsbare tijdelijke afrastering 
(toegangspoorten) van bouwhekken t.b.v. 
bereikbaarheid (door 
voetgangers) van veld 4 (hockey) op het sportpark. 
Hekwerk van metaal; gelaste staalmatten, lichte 
uitvoering in metalen frame. Paneelbreedte ca. 
3,50m, hoogte ca. 2,0m. 
Stalen staanders; diam. 41,5 mm geplaatst in 
prefab kunststof voet. Panelen verbinden met 
beugels. 
Totaal aantal toegangspoorten: 2 
Toegangspoort, inclusief ketting en hangslot. 1 
sleutel overhandigen aan directie. 
Tijdsduur: gehele werk. 
Het e.e.a. in overleg met directie. 

113020 620421 Toepassen rijplaten. EUR N 
Betreft: toepassen rijplaten t.b.v. 
bereikbaarheid vanaf verenigingsgebouw naar veld 4 
(hockey) gedurende de uitvoering van de 
werkzaamheden. 
Totale lengte: ca. 65 m 
breedte tenminste 1 m 

1 T.b.v. licht verkeer (voetgangers) 
4 Afmetingen: ter keuze aan de aannemer. 

Materiaal: Kunststof rijplaten. 

1140 Kabels en leidingen 



RAW1353-88584 
	

Dienst onderwijs, Cultuur en Welzijn 
	

Bladnr. 17 van 90 
Produktgroep Sportvoorzieningen, afd. Bouw & Techniek 

	
05-03-2015 

Besteksnummer: 2015-18-B 
Deel 1 Aanleg kunstgrasvoetbalveld 

BESTEKS 
POST- 
NUMMER 

HOOFD- 
CODE 

CATALOGUSNUMMER 
DEFICODE 

1 	2 	3 4 	5 6 
OMSCHRIJVING 

EEN- 
HEID 

HOEVEELHEID 
RESULTAATS 
VERPLICHTING 

HOEVEELHEID 
TER 
INLICHTING 

114010 240203 Graven en aanvullen sleuf - mechanisch graven niet 
toegestaan - 

m 10,00 V 

Detecteren kabels, leidngen, drainage e.d. door 
graven vann proefsleuven. Locatie te bepalen in 
overeleg met directie. 

7 In vaste grond, met veel hinder van aanwezige 
kabels, leidingen of boomwortels 

9 Sleufdiepte tot 1 m 
3 Sleufbreedte 0,50 m 

2 Betreft bestaand kabel- of leidingtrace 
1 Tijdens het aanvullen het uitgekomen afdekmateriaal 

opnieuw aanbrengen 
9 inmeten, fotograferen en verwerken op de 

revisietekening. 
Werkwijze conmform keuringsleidraad. 

12 VERKEERSMAATREGELEN 

120010 623001 Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en). EUR N 
Situatie: toegang werkterrein vanaf de Daal en 
Bergselaan tm toegangspoort complex aan de 
Evertwijtemaweg. 
Betreft: verkeersmaatregelen conform CROW 
publicatiereeks Werk in Uitvoering 96a/96b. 
Tekening ter goedkeuring aan directie UAV 
aanleveren. Deze aan te leveren ten laatste 5 werk 
dagen voor toepassing van de betreffende 
verkeersmaatregelen. 

1 Digitale ondergrond beschikbaar bij directie 
2 Betreft het uitwerken van verkeersmaatregelen t.b.v. 

een veilige toegang tot het werkterrein. 
2 Tekeningen aanleveren op schaal 1: 500 

Formaat van de tekeningen: A ter keuze aannemer. 
1 Tekeningen uitwerken in kleur post 1,00 L 

3 Tekeningen digitaal aanleveren in PDF. post 1,00 L 

120020 620199 Toepassen verkeersmaatregelen EUR N 
Betreft aanbrengen, instandhouden en naderhand 
verwijderen van verkeersmaatregelen conform 
CROW publikatiereeks Werk in Uitvoering 96a/96b. 
Toepassen comform op te stellen 
verkeersmaatregelen tekening volgens BPN 120010 

122030 321399 Toepassen bebording bouwterrein EUR N 
Toepassen waarschuwingsborden 
Afmetingen ca. 0,30 x 1,50 m 
Opschrift: 
VERBODEN TOEGANG VOOR 
ONBEVOEGDEN art. 461 VV.v.S. 
BEZOEKERS MELDEN BIJ UITVOERDER 
Bord bevestigen aan hekwerk. 
Inclusief bevestigingsmiddelen. 

13 OPRUIMWERKZAAMHEDEN 

131 SPORTINRICHTING 

1310 Sportinrichting (afvoeren) 
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131010 610399 Demonteren en opnemen dug-out. st 2,00 N 
Situering: lange zijden tribune. 
Betreft: het demonteren en opnemen van dug-out, 
Frame: ijzeren profielen met kunststof beglazing. 
Inclusief beton fundering geheel opnemen. 
Afmetingen dug-out ca 4,00 x 2,00 x 1,50 m 
Materialen worden geacht voor de opdrachtgever 
geen waarde te hebben, deze vervoeren naar een 
door het bevoegd gezag erkende 
verwerkingsinrichting. 
Stortleges komen voor rekening van de aannemer. 

131030 518199 Verwijderen hoekvlaggen st 4,00 N 
Situering: 4 hoeken 
Inclusief geheel verwijderen grondpotten 
Materiaal: Aluminium/diverse 
Materialen worden geacht voor de opdrachtgever 
geen waarde to hebben, deze vervoeren naar een 
door het bevoegd gezag erkende 
verwerkingsinrichting. 
Stortleges komen voor rekening van de aannemer. 

1311 Sportinrichtinq (hergebruik) 

131120 518199 Opnemen wedstrijddoel. st 2,00 N 
Situering: veld 
Materiaal: Aluminium/diverse 
Inclusief verwijderen doelnetten, grondpotten of 
betonpoeren. 
Vrijgekomen doelen vervoeren naar een in overleg 
met de directie nader to bepalen locatie op het 
sportcomplex t.b.v. herplaatsing, (elders) en aldaar 
opslaan. 
Vrijgekomen niet her te gebruiken materialen worden 
geacht voor de opdrachtgever geen waarde te 
hebben, deze vervoeren naar een door het bevoegd 
gezag erkende verwerkingsinrichting. 
Stortleges komen voor rekening van de aannemer. 

131130 263199 Afsluiten kabel st 1,00 N 
Situering: toeschouwerspad (op overhoek lenge zijde 
tribune) Betreft: afsluiten van bestaande kabel op 
scorebord Scorebord verwijderen volgens BPN 
131140 

131140 518199 Opnemen scorebord (in depot) st 1,00 N 
Situering: op overhoek zijde tribune 
Betreft:vooraf testen, demonteren en verwijderen 
scorebord en plaatsen in depot tbv. hergebruik. 
Materiaal: staal 
Verwijderen incl. fundering en frame. 
Vrijgekomen scorebord vervoeren naar een in 
overleg met de directie nader te bepalen locatie op 
het sportcomplex t.b.v. herplaatsing, en aldaar 
opslaan. Hergebruik volgens BPN 731040 
Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor 
de opdrachtgever geen waarde te hebben, deze 
vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende 
verwerkingsinrichting. 
Stortleges komen voor rekening van de aannemer. 

132 VERWIJDEREN RIOLERING 
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1323 Verwijderen kolken 

132310 240206 Graven en aanvullen werkgat/-put. st 17,00 V 
Situatie: 2 langezijden en 1 kopzijde in natuurgras en 
kopzijde PEX in goot 
Betreft: verwijderen kolken in molgoot 

3 In vaste grond 
2 Hoeveelheid per gat: van 0,5 tot 1 m3 

2 Betreft bestaand kabel- of leidingtrace HWA riool 
9 Gaten vullen met M3c-zand tot onderzijde cunet 

kunstgrasconstructie en verdichten. Vrijgekomen 
grond wordt geacht voor de opdrachtgever geen 
waarde te hebben. Grond vervoeren volgens BPN 

m3 4,25 L 

202140 en vervalt voorzien van een 
milieuhygienische kwaliteitsverklaring volgens het 
Besluit bodemkwaliteit en analyse granulaire 
samenstelling aan de aannemer. m3 4,25 I 

132340 251122 Verwijderen kolk. st 14,00 V 
Situatie:2 langezijden en 1 kopzijde in natuurgras 
Betreft: Opnemen straatkolk 

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie 
1 Straatkolk type: 

9 Constructie: eendelig of tweedelig 
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 

bestekspostnr(s). 	341440 

132350 251122 Verwijderen kolk. st 3,00 V 
Situatie: kopzijde PEX in goot langs plantvak/asfalt 
Betreft: verwijderen straatkolk Incl. afdoppen / 
afkoppelen te behouden trace. 

post 1,00 L 

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie 
1 Straatkolk 

9 Constructie: eendelig of tweedelig 
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 

bestekspostnr(s). 	341440 

1324 Verwijderen leidingen VWA / HWA 

132410 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 310,00 V 
Situatie: Bestaand HWA leidingstrace van 
kolken naar watergang in natuurgras, pad en talud 
Betreft: graven en aanvullen sleuf t.b.v. verwijderen 
leiding. 

3 In vaste grond 
7 Sleufdiepte 0,80 m 

3 Sleufbreedte 0,50 m 
2 Betreft bestaand kabel- of leidingtrace HWA leiding 

9 Sleuf vullen met M3c-zand tot onderzijde cunet 
kunstgrasconstructie en verdichten. 
Vrijgekomen grond wordt geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben. Grond 
vervoeren volgens BPN 202140 en vervalt voorzien 
van een milieuhygienische kwaliteitsverklaring 
volgens het Besluit bodemkwaliteit en analyse 
granulaire 

m3 124,00 L 

samenstelling aan de aannemer. m3 124,00 I 
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132420 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 310,00 V 
Situatie: Bestaand HWA leidingstrace van kolken 
naar watergang 
Betreft: verwijderen en afvoeren leiding, hulp- en 
verbindingsstukken. 

1 Materiaal: PVC 
1 Nominale middellijn(en) tot 0 160mm 

1 Verbinding door middel van mof 
7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben deze 
vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende 
verwerkingsinrichting. 
Stortleges komen voor rekening van de aannemer. 

133 VERHARDINGEN 

1330 Kantopsluiting / goten 

133010 307299 Opbreken molgoot (hergebruik) m 310,00 V 
Situering: beide lange en kopzijde Sportlaan in 
natuurgras 
Betreft: molgoot binnen uitloopstrook natuurgras 
verwijderen en opslaan in depot t..b.v. hergebruik. 
Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen 
vervoeren naar depot en opslaan voor hergebruik, 
hergebruik volgens BPN. 531220 
Opslag i.o.m. de directie. 
Overige materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben, deze 
vervoeren naar een door 
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. 
Stortleges komen voor rekening van de aannemer. 
Rekening is gehouden met 5 % breuk.. m 16,00 I 

133020 307299 Opbreken molgoot (afvoeren) m 89,00 V 
Situering: kopzijde PEX langs asfaltpad 
Betreft: molgoot langs asfaltverharding. 
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben , deze 
vervoeren naar een door 
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. 
Stortleges komen voor rekening van de aannemer. 

1331 Elementverharding (afvoeren) 

133120 307313 Opbreken betontegels. m2 24,00 N 
Situering:strek langs veld kopzijde PEX 
Betreft: verharding maaitegel 

1 Totale breedte tot 1,5 m 
1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm 

7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben , deze 
vervoeren naar een door 
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. 
Stortleges komen voor rekening van de aannemer. 
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133130 307313 Opbreken betontegels. m2 113,00 V 
Situering:toeschouwerspad langs veld langezijde 
tribune 
Betreft: verharding toeschouwerspad voor tribune 

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m 
1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm incl. halve tegels. 

2 Hele betontegels palletteren 
Afmetingen pallet 0,90 x 0,60 x 0,70 m 
Gebroken betontegels vervoeren naar: een door 
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. 
Stortleges komen voor rekening van de aannemer. 
Rekening is gehouden 5% breuk 

9 Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen 
vervoeren naar depot en opslaan voor hergebruik, 
hergebruik volgens BPN. 550120 
Opslag i.o.m. de directie. 
Overige materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben, deze 
vervoeren naar een door 
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. 
Stortleges komen voor rekening van de aannemer. 

1332 Betonplaten (afvoeren) 

133210 307221 Opnemen verharding van geprefabriceerde 
betonplaten. 

m2 20,00 V 

Situatie: Onderhoudspad veld 4 
Betreft: opnemen en afvoeren gebroken betonplaten 
in bestaande verharding 

2 Breedte van 1,50 tot 3,00 m 
9 Dikte platen 0,14 m 

3 Afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m 
7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben , deze 
vervoeren naar een door 
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. 

st 5,00 I 

Stortleges komen voor rekening van de aannemer. 

133220 307221 Opnemen verharding van geprefabriceerde 
betonplaten. 

m2 6,00 V 

Situatie: Onderhoudspad veld 4 
Betreft: opnemen en afvoeren gebroken betonplaten 
in bestaande verharding 

2 Breedte van 1,50 tot 3,00 m 
9 Dikte platen 0,14 m 

1 Afmetingen oppervlak 2,00 x 1,00 m 
7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben , deze 
vervoeren naar een door 
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. 

st 3,00 I 

Stortleges komen voor rekening van de aannemer. 

1333 Asfaltverharding (afvoer) 
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133310 300301 Zagen verharding. m 55,00 V 
Situtie: t.p.v. overgang te verwijderen en te 
handhaven asfaltverharding. Beide kopzijden en 
langezijden tribune. 
Betreft: Zagen scheidlijn voor verwijderen 
asfaltverharding 

1 Asfaltverharding zoals beschreven in milieukundig 
onderzoek, volgens bijlage 06 

2 3 Zaagdiepte gemiddeld tot ca.150 mm 
tot ten hoogste 200 mm 

133320 307101 Opbreken asfaltverharding. m2 280,00 V 
Situatie: Onderhoudspad veld kopzijde PEX 
Betreft: Asfaltverharding samenstelling zoals 
beschreven in milieukundig onderzoek, volgens 
bijlage 06 

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m 
3 Dikte gemiddeld 0,14 m 

2 Op een niet gebonden funderingslaag 
9 Opbreken in stukken met een grootte ter keuze 

aannemer. 
7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben , deze 
vervoeren naar een door 
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. 
Stortleges komen voor rekening van de aannemer. 

133330 307101 Opbreken asfaltverharding. m2 55,00 V 
Situatie: Toeschouwers pad langezijde tribune. 
Betreft: Asfaltverharding samenstelling zoals 
beschreven in milieukundig onderzoek, volgens 
bijlage 06 

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m 
3 Dikte gemiddeld 0,12 m 

2 Op een niet gebonden funderingslaag 
9 Opbreken in stukken met een grootte ter keuze 

aannemer. 
7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde to hebben , deze 
vervoeren naar een door 
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. 
Stortleges komen voor rekening van de aannemer. 

133340 307101 Opbreken asfaltverharding. m2 120,00 V 
Situatie: Toeschouwerspad kopzijde Sportlaan. 
Betreft: Asfaltverharding samenstelling zoals 
beschreven in milieukundig onderzoek, volgens 
bijlage 06 

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m 
3 Dikte gemiddeld 0,12 m 

2 Op een niet gebonden funderingslaag 
9 Opbreken in stukken met een grootte ter keuze 

aannemer. 
7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde to hebben , deze 
vervoeren naar een door 
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. 
Stortleges komen voor rekening van de aannemer. 
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133350 307101 Opbreken asfaltverharding. m2 6,00 V 
Situatie: Toeschouwersplateau langezijde tribune. 
Betreft: Asfaltverharding samenstelling zoals 
beschreven in milieukundig onderzoek, volgens 
bijlage 06 

1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m 
3 Dikte gemiddeld 0,14 m 

2 Op een niet gebonden funderingslaag 
9 Opbreken in stukken met een grootte ter keuze 

aannemer. 
7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben , deze 
vervoeren naar een door 
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. 
Stortleges komen voor rekening van de aannemer. 

1334 Funderinden (afvoeren) 

133410 307401 Verwijderen funderingslaag. m2 280,00 V 
Situatie: Onderhoudspad kopzijde PEX 
Betreft: funderingslaag verharding. 

2 Breedte van 1,50 tot 3,00 m 
3 Gemiddelde dikte 300 mm 

1 Ongebonden funderingsmateriaal zoals beschreven 
in milieukundig onderzoek, volgens bijlage 06 

7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben , deze 
vervoeren naar een door 
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. 
Stortleges komen voor rekening van de aannemer. 

133420 307401 Verwijderen funderingslaag. m2 55,00 V 
Situatie: Toeschouwers pad langezijde tribune. 
Betreft: funderingslaag verharding. 

2 Breedte van 1,50 tot 3,00 m 
3 Gemiddelde dikte 300 mm 

Ongebonden funderingsmateriaal zoals beschreven 
in milieukundig onderzoek, volgens bijlage 06 

7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben , deze 
vervoeren naar een door 
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. 
Stortleges komen voor rekening van de aannemer. 

133430 307401 Verwijderen funderingslaag. m2 120,00 V 
Situatie: Toeschouwers pad kopzijde Sportlaan. 
Betreft: funderingslaag verharding. 

2 Breedte van 1,50 tot 3,00 m 
3 Gemiddelde dikte 200 mm 

1 Ongebonden funderingsmateriaal zoals beschreven 
in milieukundig onderzoek, volgens bijlage 06 

7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben , deze 
vervoeren naar een door 
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. 
Stortleges komen voor rekening van de aannemer. 
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133440 307401 Verwijderen funderingslaag. m2 6,00 V 
Situatie: Toeschouwersplateau langezijde tribune. 
Betreft: funderingslaag verharding. 

2 Breedte van 1,50 tot 3,00 m 
3 Gemiddelde dikte 300 mm 

1 Ongebonden funderingsmateriaal zoals beschreven 
in milieukundig onderzoek, volgens bijlage 06 

7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben , deze 
vervoeren naar een door 
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. 
Stortleges komen voor rekening van de aannemer. 

135 DRAINAGE 

135010 230199 Afkoppelen drainage. EUR N 
Situering: nabij veld 
Betreft: afkoppelen bestaande drainage t.b.v. 
verwijderen drain putten. 
De aannemer dient de drain dusdanig vrij te 
graven (mogelijk tot onder sportveld) zodat de 
drain kan worden verwijderd. 
Te handhaven gedeelten dienen afgedopt te worden 
met kunststof afsluitkappen 

post 1,00 L 

Werkwijze: ter keuze aan de aannemer. 

135020 240206 Graven en aanvullen werkgat/-put. st 14,00 V 
Situering: kopzijde Sportlaan in veld. 
Betreft: verwijderen verwijderen bestaande drainage 
putten. 

3 In vaste grond 
2 Hoeveelheid per gat: van 0,5 tot 1 m3 

2 Betreft bestaand kabel- of leidingtrace HWA riool 
9 Gaten vullen met M3c-zand tot onderzijde cunet 

kunstgrasconstructie en verdichten. 
m3 3,50 L 

Vrijgekomen grond wordt geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben. Grond 
vervoeren volgens BPN 202140 vervalt voorzien van 
een milieuhygienische kwaliteitsverklaring volgens 
het Besluit bodemkwaliteit en analyse 
granulaire samenstelling aan de aannemer. m3 3,50 I 

135040 251121 Verwijderen put. st 14,00 N 
Situering: kopzijde Sportlaan in veld. 
Betreft: verwijderen bestaande drainage putten. 

6 Put van kunststof 
1 Uitwendig oppervlak putbodem: tot 0,5 m2 

1 Totale hoogte tot 1,5 m 
7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben 
deze vervoeren naar een door 

het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. 
Stortleges komen voor rekening van de aannemer. 
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135050 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 72,00 V 
Situering: kopzijde Sportlaan in veld 
Betreft grondwerk t.b.v. te verwijderen hoofd 
afvoerleiding (hoofddrain) 

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven 
2 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m 

Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 
m 

9 Sleuf vullen met M3c-zand tot onderzijde cunet aan 
te brengen kunstgrasconstructie en verdichten. 

m3 26,00 L 

Vrijgekomen grond wordt geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben. Grond 
vervoeren volgens BPN 202140 en vervalt voorzien 
van een milieuhygienische kwaliteitsverklaring 
volgens het Besluit bodemkwaliteit en analyse 
granulaire 
samenstelling aan de aannemer. m3 26,00 I 

135060 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 72,00 V 
Situering: nabij veld 
Betreft: hoofd afvoerleiding drainage. 
Incl. afdoppen / afkoppelen te behouden trace. post 1,00 L 

1 Nominale middellijn(en) 125 mm 
1 Verbinding door middel van mof 

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib 
7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben 
deze vervoeren naar een door 

het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. 
Stortleges komen voor rekening van de aannemer. 

135080 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 1.526,00 V 
Situering:in het veld 
Betreft: zuigleidingen drainage. 
Grondwerk is gerekend bij het grondwerk t.b.v. het 
cunet voor het kunstgrasveid. 

9 Materiaal: PVC/PE voorzien van omhulling van PP 
1 Nominale middellijn(en) 65 mm 

1 Verbinding door middel van mof 
1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib 

7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben 
deze vervoeren naar een door 

het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. 
Stortleges komen voor rekening van de aannemer. 

136 AFRASTERING 

1361 Afrastering (depot) 

136110 610399 Verwijderen reclameborden (depot) m 375,00 V 
Situering: beide kopzijden en beide langezijde van 
het veld 
Betreft: het demonteren en verwijderen van 
reclameborden rond het natuurgrasveld. 
Borden geplaatst in rails van ijzer. 
Reclamesysteem is aan bestaande leunhekwerk 
bevestigd. 
Hoogte reclamesysteem tot 1 m. 
Vrijgekomen borden vervoeren naar depot en 
opslaan voor hergebruik, i.o.m. de directie. 
Hergebruik volgens BPN. 712120 



Bladnr. 26 van 90 
	

Dienst onderwijs, Cultuur en Welzijn 
	

RAW1353-88584 
05-03-2015 
	

Produktgroep Sportvoorzieningen, afd. Bouw & Techniek 
Besteksnummer: 2015-18-B 
Deel 1 Aanleg kunstgrasvoetbalveld 

BESTEKS 
POST- 
NUMMER 

HOOFD- 
CODE 

CATALOGUSNUMMER 
DEFICODE 

1 	2 	3 4 5 6 
OMSCHRIJVING 

EEN- 
HOD 

HOEVEELHEID 
RESULTAATS 
VERPLICHTING 

HOEVEELHEID 
TER 
INLICHTING 

Overige materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben, deze 
vervoeren naar een door 
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. 
Stortleges komen voor rekening van de aannemer. 

136120 610399 Verwijderen reclamesysteem (depot m 267,00 V 
Situering: beide kopzijden en langezijde tribune. 
Betreft: het demonteren en verwijderen van een 
reclamesysteem rond het natuurgrasveld. 
Rails van ijzer, 
Reclamesysteem is aan bestaande leunhekwerk 
bevestigd. 
Hoogte reclamesysteem tot 1 m. 
Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen 
vervoeren naar depot en opslaan voor hergebruik, 
i.o.m. de directie. 
Hergebruik volgens BPN. 712110 
Overige materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben, deze 
vervoeren naar een door 
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. 
Stortleges komen voor rekening van de aannemer. 

136130 610321 Verwijderen afrastering. m 267,00 V 
Situering: 	beide kopzijden en langezijde tribune. 
Betreft: verwijderen leunhekwerk in voorgeboorde 
gaten in tegels en asfalt afgesmeerd met beton 
Geheel verwijderen inclusief fundering 
betonpoer geheel afhakken. 

9 Stalen palen met enkele horizontale buis 
1 Afstand paten h.o.h. tot 3 m 

1 Hoogte tot 1,25 m 
9 Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen 

vervoeren naar depot en opslaan voor hergebruik, 
i.o.m. de directie. 
Hergebruik volgens BPN. 710010 
Overige materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben, deze 
vervoeren naar een door 
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. 
Stortleges komen voor rekening van de aannemer. 

137 VERWIJDEREN BEREGENING 

1371 Verwijderen beregening 
Automatisch beregeningsinstallatie van veld 

137110 240206 Graven en aanvullen werkgati-put. st 22,00 V 
Situatie: sproeiers en afsluiters veld 1 
Betreft: verwijderen sproeiers en afsluiters 

3 In vaste grond 
2 Hoeveelheid per gat: van 0,5 tot 1 m3 

2 Betreft bestaand kabel- of leidingtrace beregening 
9 Gaten vullen met M3c-zand tot onderzijde cunet aan 

to brengen kunstgrasconstructie en verdichten. 
m3 5,50 L 

Vrijgekomen grond wordt geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde to hebben. Grond 
vervoeren volgens BPN 202140 en vervalt voorzien 
van een milieuhygienische kwaliteitsverklaring 
volgens het Besluit bodemkwaliteit en analyse 
granulaire 
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samenstelling aan de aannemer. m3 5,50 I 

137130 251399 Opnemen sproeiers en afsluiters st 22,00 V 
Situatie: in natuurgrasveld 1 
Betreft: sproeiers en afsluiters afkoppelen van 
leiding en stuurstroom. 
Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen 
blijven eigendom van de opdrachtgever, deze 
vervoeren naar locatie ter keuze van de directie en 
aldaar opslaan. 
Te rekenen met een enkele vervoersafstand van 10 
km. 
Overige materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde to hebben, deze 
vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende 
verwerkingsinrichting. 
Stortleges komen voor rekening van de aannemer. 

137140 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 560,00 V 
Situering: hoofd- subleidingen beregeningsinstallatie 
natuurgrasveld 
Betreft: verwijderen stuurstroomkabels en leidingen 
beregening 

3 In vaste grond 
6 Sleufdiepte 0,70 m 

1 Sleufbreedte 0,30 m 
2 Betreft bestaand kabel- of leidingtrace beregening 

9 Sleuf aanvullen met M3c zand tot onderzijde cunet 
aan to brengen kunstgrasconstructie en verdichten. 

m3 67,20 L 

Vrijgekomen grond wordt geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde to hebben. Grond 
vervoeren volgens BPN 202140 vervalt voorzien van 
een milieuhygienische kwaliteitsverklaring volgens 
het Besluit bodemkwaliteit en analyse 
granulaire samenstelling aan de aannemer. m3 67,20 I 

137160 251303 Verwijderen kunststofbuis. m 560,00 V 
Situering: 	hoofd- ring- en subleidingen beregening 
natuurgrasveld 
Betreft: leidingen beregening 

1 Leiding van PVC 
1 Nominale middellijn(en): 63 Um 110 mm 

3 Verbindingen: niet-trekvast en trekvast 
4 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde to hebben deze 
vervoeren naar een door 
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. 
Stortleges komen voor rekening van de aannemer. 

137170 261101 Verwijderen grondkabel. m 560,00 V 
Situering: 	stuurstroomkabels beregeningsinstallatie 
natuurgrasveld in sleuf beregeningsleidingen. 
Betreft: kabels beregening van beregeningscomputer 
naar afsluiters in velden. 

4 Betreft: kunststofgeIsoleerde kabel 
7 Ten behoeve van signalering aansturing beregening 

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door 
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. 
Stortleges komen voor rekening van de aannemer. 

1381 Meterkast 
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138110 261199 Afsluiten huidige voeding t.b.v. de beregening in 
meterkast 

st 1,00 N 

Situering: tpv 
Betreft: het afsluiten van de voeding t.b.v. de 
beregening van het betreffende veld op de huidige 
meterkast. 

138120 340802 Ontkoppelen grondkabel. st 1,00 N 
Situering: tpv locatie waar grondkabel uit meterkast 
komt. 
Betreft het afkoppelen van de grondkabel 

1 Grondkabel: YmvKas 
1 Wijze van afwerken van de grondkabel: Grondkabels 

waterdicht afwerken 

1382 Grondkabels 

138210 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 10,00 V 
Situatie: trace voedingskabel beregening op 
sportpark. 

3 In vaste grond 
5 Sleufdiepte 0,60 m 

1 Sleufbreedte 0,30 m 
2 Betreft bestaand kabel- of leidingtrace voedingskabel 

beregening. 
9 Sleuf aanvullen met uitkomende grond tot bovenzijde 

cunet. 

138220 261101 Verwijderen grondkabel. m 10,00 V 
Situatie: trace voedingskabel beregening op 
sportpark. 

4 Betreft: kunststofgeIsoleerde kabel 
1 Energie-aansluitkabel 

1 Gewicht kabel: tot ca. 1 kg/m 
1 Vrijgekomen materialen wordt geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde to hebben deze 
vervoeren naar een door 
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. 
Stortleges komen voor rekening van de aannemer.. 

1383 Beregeningspomp 

138310 511499 afkoppelen beregeningspomp st 1,00 N 
Situering: in pomphuis zijde Sportlaan in beplanting 
Betreft: afkoppelen van kabels en leidingen 
afkoppelen van aanzuigleiding, stroomvoorziening en 
besturingssysteem. 
Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen 
blijven eigendom van de opdrachtgever, deze 
vervoeren naar locatie ter keuze van de directie en 
aldaar opslaan. 
Te rekenen met een enkele vervoersafstand van 10 
km. 
Overige materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde to hebben, deze 
vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende 
verwerkingsinrichting. 
Stortleges komen voor rekening van de aannemer. 

1384 Beregeningspomphuis 
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138410 511499 Verwijderen beregeningspomphuis st 1,00 N 
Situering: pomphuis zijde Sportlaan in beplanting1 
Betreft: verwijderen pomphuis en vervoeren 
Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen 
blijven eigendom van de opdrachtgever, deze 
vervoeren naar locatie ter keuze van de directie en 
aldaar opslaan. 
Te rekenen met een enkele vervoersafstand van 10 
km. 
Overige materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde to hebben, deze 
vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende 
verwerkingsinrichting. 
Stortleges komen voor rekening van de aannemer. 

138420 511499 Plaatsen beregeningspomphuis st 1,00 N 
Situering: Kopzijde korfbakiveld Steenwijklaan 
Betreft: vervoeren en plaatsen pomphuis 
Vrijgekomen pomphuis in BPN 138410 deze 
vervoeren naar locatie Steenwijklaan 
Plaatsen op kopzijde korfbalveld op bestaande 
betonplaten pad. 
Breedte pad max. 3 m. 
Plaatsen met deuren richting natuurgrasvoetbalveld. 
Plaatsen op aanwijzing directie. 

139 VERWIJDEREN GROEN 

1395 Frezen Bras 

139510 222107 Frezen. are 90,00 V 
Situatie: natuurgrasveld 
Betreft: kapot frezen zoden t.b.v. ontgraven cunetten 
of cuntuurtechnisch grondwerk. 

3 Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2 
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 

1 Bewerkingsdiepte: 0,10 m 
1 Frezen met de rijrichting mee 

2 GRONDWERK 

201 GROND ONTGRAVEN T.B.V. SPORTVELDEN 
TBV AFVOEREN 

201020 220101 Grond ontgraven uit cunet kunstgrasveld m3 3.600,00 V 
Situering t.p.v. cunet kunstgrasveld i.v.m. het op de 
juiste diepte brengen van de cunet i.v.m. juiste 
laagdikte opbouw. 
Betreft: kunstgrasveld. Vrijgekomen grond afvoeren 
volgens BPN 201040 
Grondsoort: diverse; verwezen wordt naar het 
bijbehorende bodemonderzoek bijlage 06. 
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het 
theoretisch profiel van ontgraving. 

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel 
boven water, gerekend met een waterstand van 
N.A.P. .. 	m 

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m 
4 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 79 m 

1 Taluds 1 	: 0 
9 Onder profiel ontgraven. 

Toegestane positieve en negatieve afwijking conform 
de aanlegnorm van NOC*NSF. 
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Zodanig ontgraven dat een goedgekeurde constructie 
ontstaat. 

201040 220201 Grond vervoeren. m3 3.600,00 V 
Betreft: grond vrijgekomen volgens bpn: 201020 
Grondsoort: bovengrond, toplaag veld 
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het 
theoretisch profiel van ontgraven. 

3 Vrijgekomen grond wordt geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt 
voorzien van een milieuhygienische 
kwaliteitsverklaring volgens het Besluit 
bodemkwaliteit en analyse granulaire samenstelling 
aan de aannemer. 

202 GROND ONTGRAVEN T.B.V. KABELS EN 
LEIDINGEN 

2020 Sleuven 

202020 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 386,00 V 
Situering: buitenzijde aan te brengen 
kunstrgasconstructie, onder veegtegel/molgoot 
Betreft: sleuven tbv aan te brengen afvoerleiding 
HWA kolken 0160 mm. 

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven 
1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten 

2 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m 
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,60 

m 
8 Vrijgekomen grond wordt geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt 
voorzien van een milieuhygienische 
kwaliteitsverklaring volgens het Besluit 
bodemkwaliteit aan de aannemer. sleuf vullen met 
zandvoor zandbed tot onderzijde cunet verharding en 
verdichten. Vrijgekomen grond vervoeren volgens 

m3 155,00 I 

BPN 202140 
Sleuf aanvullen met M3c zand tot onderzijde cunet 
aan te brengen kunstgrasconstructie en 
verdichten. m3 155,00 L 

202030 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 7,00 V 
Situering: kopzijde Sportlaan onder 
toeschouwerspad en in talud. 
Betreft: sleuven tbv aan te brengen afvoerleiding 
drainage 0160 mm. 

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven 
1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten 

2 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,8 m 
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,60 

m 
8 Vrijgekomen grond wordt geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt 
voorzien van een milieuhygienische 
kwaliteitsverklaring volgens het Besluit 
bodemkwaliteit aan de aannemer. sleuf vullen met 
zand voor zandbed tot onderzijde cunet verharding 
en verdichten. Vrijgekomen grond vervoeren volgens 

m3 3,40 I 

BPN 202140 
Sleuf aanvullen met M3c zand tot onderzijde cunet 
aan te brengen kunstgrasconstructie en verdichten. m3 3,40 L 
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216010 

2021 Werkgaten 

202110 240206 Graven en aanvullen werkgat/-put. st 2,00 V 
Situatie:beide kopzijdent.b.v. Inspectieput 
Betreft: plaatsen inspectieput t.p.v. verharding 

3 In vaste grond 
3 Hoeveelheid per gat: van 1 tot 2 m3 

1 Betreft nieuw kabel- of leidingtrace 
9 Vrijgekomen grond wordt geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt 
voorzien van een milieuhygienische 
kwaliteitsverklaring volgens het Besluit 
bodemkwaliteit aan de aannemer.gaten vullen met 
zandvoor zandbed tot onderzijde cunet verharding en 
verdichten. Vrijgekomen grond vervoeren 
volgens BPN 202140 

m3 

m3 

1,00 

1,00 

I 

L 

202120 240206 Graven en aanvullen werkgat/-put. st 18,00 V 
Situatie: beide lange en kopzijden buitenzijde aan te 
brengen kunstrgasconstructie, onder 
veegtegel/molgoot 
Betreft: plaatsen kolken t.p.v. molgoot 

3 In vaste grond 
3 Hoeveelheid per gat: van 1 tot 2 m3 

1 Betreft nieuw kabel- of leidingtrace 
9 Vrijgekomen grond wordt geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt 
voorzien van een milieuhygienische 
kwaliteitsverklaring volgens het Besluit 
bodemkwaliteit aan de aannemer.gaten vullen met 
zand voor zandbed tot onderzijde cunet verharding 
en verdichten. Vrijgekomen grond vervoeren 
volgens BPN 202140 

m3 

m3 

9,00 

9,00 

I 

L 

202130 240206 Graven en aanvullen werkgat/-put. st 19,00 V 
Situatie: kopzijde Sportlaan onder aan te brengen 
verharding. 
Betreft: plaatsen drainageput t.p.v. verharding 

3 In vaste grond 
2 Hoeveelheid per gat: van 0,5 tot 1 m3 

1 Betreft nieuw kabel- of leidingtrace 
9 Vrijgekomen grond wordt geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt 
voorzien van een milieuhygienische 
kwaliteitsverklaring volgens het Besluit 
bodemkwaliteit aan de aannemer.gaten vullen met 
zandvoor zandbed tot onderzijde cunet verharding en 
verdichten. Vrijgekomen grond vervoeren 
volgens BPN 202140 

m3 

m3 

9,50 

9,50 

I 

L 
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202140 220201 Grond vervoeren. m3 388,35 V 
Betreft: grond vrijgekomen volgens BPN: 132310, 
132410, 135020, 135050 	137110 , 202120 	202030 
137140 202110 202120 202130 
Grondsoort: bovengrond 
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het 
theoretisch profiel van ontgraven. 

3 Vrijgekomen grond wordt geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde to hebben en vervalt 
voorzien van een milieuhygienische 
kwaliteitsverklaring volgens het Besluit 
bodemkwaliteit aan de aannemer m3 388,35 I 

21 GROND VERWERKEN 

211 GROND VERWERKEN T.B.V. VERHARDINGEN 

211010 220301 Grond verwerken in cunet onderhoudspad 
situering: kopzijde PEX 

m3 70,00 V 

Betreft: verharding onderhoudspad 
Grondsoort: 
zand voor zandbed 

m3 70,00 L 

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het 
theoretisch profiel van verwerking. 

1 Hoogte 0,25 m 
9 Zonder overhoogte. 

Onder profiel aanbrengen. 
2 Kruinbreedte 4,00 m 

1 Taluds 1 	: 0 
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 

2 Verdichten volgens bestekspostnr. 

211020 220301 Grond verwerken in cunet voetpad m3 30,00 V 
Situering:kopzijde Sportlaan 
Betreft: verharding voetpad 
Grondsoort: 
zand voor zandbed 

m3 30,00 L 

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het 
theoretisch profiel van verwerking. 

1 Hoogte 0,25 m 
9 Zonder overhoogte onder profiel aanbrengen. 

2 Kruinbreedte 2,00 m 
1 Taluds 1 	: 0 

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 

211030 220301 Grond verwerken in cunet voetpad m3 14,00 V 
Situering: langezijde tribune 
Betreft: verharding voetpad 
Grondsoort: 
zand voor zandbed 

m3 14,00 L 

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het 
theoretisch profiel van verwerking. 

1 Hoogte 0,25 m 
9 Zonder overhoogte onder profiel aanbrengen. 

2 Kruinbreedte 2,00 m 
1 Taluds 1 	: 0 

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 

213 GROND VERWERKEN T.B.V. 
GROENVOORZIENING 
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213030 220301 Grond verwerken in terrein rand verharding m3 6,00 V 
Situering: beide kopzijden verharding 
Betreft: verwerken grond langs de rand van de 
verharding. 
Grondsoort: m3 6,00 I 
Uitgekomen bovengrond volgens BPNt: 201020 
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het 
theoretisch profiel van verwerken. 

1 Hoogte 0,15 m 
1 Zonder overhoogte 

1 Kruinbreedte 1,00 m 
1 Taluds 1 	: 5 

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 

215 GROND PROFILEREN GROND 

215010 220421 Profileren van oppervlakken. m2 80,00 V 
Situering: beide kopzijden veld langs verharding 
Betreft: Grond verwerkt volgens BPN. 213030 
Grondsoort: grond 
Gerekend is met een waterstand N.A.P. N.V.T. m 

1 Oppervlakken boven water 
1 Breedte oppervlak gemiddeld 0,50 m 

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 

216 GROND VERDICHTEN 

216010 220413 Verdichten grond. m2 80,00 V 
Situering: beide kopzijden veld langs verharding 
Betreft: Grond geprofileerd volgens BPN: 215010 
Grondsoort: grond 

3 RIOLERING 

31 RIOOLLEIDING 

312 RIOOLLEIDING HWA 

312010 252201 Aanbrengen PVC-buis m 330,00 V 
Situering: HWA afvoerleidingt.p.v. buitenzijden veld 
Betreft: hoofdleiding afwatering kolken 

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 
glad, kleur grijs. 

m 330,00 L 

2 3 Nominale middellijn 160 mm 
1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met 

rubbermanchet steekmoffen met rubberen manchet 

312020 252201 Aanbrengen PVC-buis m 8,00 V 
Situering: HWA afvoerleiding t.p.v.onder pad en in 
talud 
Betreft: hoofdleiding afwatering kolken naar 
watergang 

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 
glad, kleur grijs. 

m 8,00 L 

2 3 Nominale middellijn 160 mm 
1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met 

rubbermanchet steekmoffen met rubberen manchet 

313 AFVOER DRAINAGE 

3131 Afvoerleiding 
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313110 252201 Aanbrengen PVC-buis m 86,00 V 
Situering: Drainage afvoerleiding kopzijde Sportlaan 
Betreft: hoofdleiding afwatering drainage incl. 
afwatering op buffertank beregening in overhoek 
aansluiten 	in overleg directie. 

2 Rechte buis, stijtheidsklasse: SN 8 
glad, kleur grijs. 

m 86,00 L 

2 3 Nominate middellijn 160 mm 
1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met 

rubbermanchet steekmoffen met rubberen manchet. 
maken aansluiting buffertank in overleg directie post 1,00 L 

314 MANTELBUIZEN 

314010 252211 Aanbrengen PE-buis. m 382,00 V 
Situering: mantelbuizen onder 
verhardingen/veegtegel 
Betreft: mantelbuizen 

9 9 Type Wavin Mantelflex o.g. m 382,00 L 
1 7 Nominate middellijn 110 mm 

9 Buizen verbinden doormiddel van steekmoffen, 
trekvast. 

314020 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 4,00 V 
Situering: trekputten mantelbuis in verharding 
veegtegel 
Betreft: trekputten met hoek inlaat op de hoeken veld 

4 Put st 4,00 L 
, nominate middellijn 315 mm 

9 PVC: 0315 mm: type Wavin 
hoogte ca. 800 mm., 
mantelbuis inlaat 0 110 mm 

9 Afdekking volgens BPN: 314030 
9 Aansluitende buis: dubbelwandige flexibele 

geribbelde mantelbuis. 

314030 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 4,00 V 
Situering: trekputten mantelbuizen ter plaatse van 
verhardingen 

9 Afdekking trekputten middels gietijzeren 
inspectieputjes met deksel, type BS 422 DD 
fabrikant Nering Bogel of gelijkwaardig. 

st 4,00 L 

Belastingsklasse: B 125 kN. 
Integreren in straatwerk, randen aanwerken met 
krimpvrije model 

315 UTISTROOMVOORZIENING 

315010 252899 Aanbrengen prefab uitstroombak st 1,00 N 
Situering; t.p.v. uitmonding in sloot, exacte locatie 
i.o.m. de directie. 
betreft: uitstroombak t.b.v. drainage in talud incl. 
grondwerk. 
Uitstroombak: type C, leverancier Holcim 
betonproducten o.g. 

st 1,00 L 

Voorzien van aansluiting PVC 160 mm st 1,00 I 
type KRK-R-O 160 st 1,00 I 
Leverancier KWT waterbeheersing o.g. 
Afmetingen 1000x550x650 mm 
Uitstroombak aanbrengen in bestaande 
oeverbescherming, incl het opbreken, aanpassen en 
herstellen van de bestaande beschoeiing met 
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materialen waaruit bestaande beschoeiing is 
vervaardigd. 
De kosten hiervan dienen in deze post te zijn 
inbegrepen. 
Uitstroombak aanbrengen op 2 betonbanden st 2,00 L 
(100x200x1000 mm) 

315020 252899 Aanbrengen prefab uitstroombak st 2,00 N 
Situering; t.p.v. uitmonding in sloot, exacte locatie 
i.o.m. de directie. 
Betreft: uitstroombak t.b.v. HWA 	in talud incl. 
grondwerk. 
Uitstroombak: type C, leverancier Holcim 
betonproducten o.g. 
Voorzien van aansluiting PVC 160 mm 
type KRK-R-O 160 

st 

st 
st 

2,00 

2,00 
2,00 

L 

I 
I 

Leverancier KWT waterbeheersing o.g. 
Afmetingen 1000x550x650 mm 
Uitstroombak aanbrengen in bestaande 
oeverbescherming, incl het opbreken, aanpassen, en 
herstellen van de bestaande beschoeiing met 
materialen waaruit bestaande beschoeiing is 
vervaardigd. 
De kosten hiervan dienen in deze post te zijn 
inbegrepen. 
Uitstroombak aanbrengen op 2 betonbanden st 2,00 L 
(100x200x1000 mm) 

32 INSPECTIEPUTTEN 

322 INSPECTIEPUT HWA 

323 INSPECTIEPUT DRAINAGE 

323010 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 2,00 V 
Situering: conform tekening zijde Sportlaan 
Betreft: inspectieput tbv hoofdleiding afwatering 

1 Put, nominale middellijn 600 mm st 2,00 L 
Fabrikaat: Beuker Kunststoffen Amsterdam B.V., o.g. 
Type: PE BB put 600 Eurochamber 

9 Minimale hoogte t.o.v. maaiveld =600mm (putrand, 
afdekplaat en bolleput bodem) 
Aansluitingen: 
3 x 0 160 mm; 

3 Betonnen afdekplaat st 2,00 L 
900 x 900 mm; dik 120 mm 
Voorzien van opening met middellijn 630 mm en 
bijpassende rubberring 

323020 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 2,00 V 
Situering: conform tekening zijde PEX 
Betreft: inspectieput tbv hoofdleiding afwatering 

1 Put, nominale middellijn 600 mm st 2,00 L 
Fabrikaat: Beuker Kunststoffen Amsterdam B.V., o.g. 
Type: PE BB put 600 Eurochamber 

9 Minimale hoogte t.o.v. maaiveld =600mm (putrand, 
afdekplaat en bolleput bodem) 
Aansluitingen: 
2 x 0 160 mm; 

3 Betonnen afdekplaat st 2,00 L 
900 x 900 mm; dik 120 mm 
Voorzien van opening met middellijn 630 mm en 
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bijpassende rubberring 

3231 Doorspuitputten 

323110 230112 Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor 
horizontale drainage. 

st 19,00 N 

Situering: kopse kant van veld 1 ter plaatse van 
verhardingen 
Betreft: doorspuitputten drainage veld 1 

1 Materiaalsoort: PVC 
2 Put: st 19,00 L 

PVC: 0315 mm: type Wavin 
hoogte ca. 800 mm., incl. doorspuitinrichting type 
Rotterdam 
incl. drainage-inlaat 0 65 mm. st 19,00 I 
Aansluitingen: 
2 rioolinlaten PVC o 160 mm st 38,00 I 
Zandvanghoogte : 250 mm 
Afdekking volgens BPN: 323120 

1 Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen 

323120 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 19,00 V 
Situering:controleputten drainage ter plaatse van 
verhardingen 

9 Betreft: Afdekking drainageputten middels gietijzeren 
inspectieputjes met deksel, type BS 422 DD of 
gelijkwaardig 

st 19,00 L 

Fabrikant Nering Bagel Belastingsklasse: B 125 kN. 
Integreren in straatwerk, randen aanwerken met 
krimpvrije mortel 

325 INSPECTIEPUT HWA 

34 KOLKEN 

341 STRAATKOLKEN 

341430 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 1,00 V 
Situering: tbv straatkolken in molgoot 
Betreft: aanbrengen kolk 

2 T.b.v. fundering kolk: 0,1 m 
zand 
aanbrengen en rond kolk verdichten 

m3 0,10 L 

2 Straatkolk, klasse Y st 1,00 L 
GS 4530 GB1, met zandvang, 
Leverancier Struyk Verwo O.G. 
Hoogte: 800 mm, bovenzijde 300x450mm 
Aansluitdiepte: 380 mm 
Holling 36 mm 
Uitiaat:achterkant; flexibel 0 125 mm 

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m 
1 Constructie: eendelig 

341440 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 17,00 V 
Situering: in verharding 
betreft: aanbrengenkolk 

2 T.b.v. fundering kolk: 0,1 m 
zand 
aanbrengen en rond kolk verdichten 

m3 1,70 L 

9 Straatkolk opgenomen in BPN 132340 , 132350 
Kolk laden en aanvoeren vanuit depot. 

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m 
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35 KOLKAANSLUITLEIDINGEN 

351 KOLKAANSLUITLEIDING 

351450 252201 Aanbrengen PVC-buis m 18,00 V 
Situering: tbv kolken 
Betreft: Verbinding tussen kolken en hoofdleiding 

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 18,00 L 
Kleur: grijs 

2 1 Nominale middellijn 125 mm 
1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met 

rubbermanchet 

354 HULPSTUKKEN KOLKAANSLUITINGEN 

354420 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 36,00 V 
Situering: tbv kolken 

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 36,00 L 
Bochtstuk 45° graden 

2 1 Nominale middellijn 125 mm 
1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof 

met rubbermanchet 

354430 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 18,00 N 
Situering: tbv kolken 
Betreft: aansluiting dmv Y-stuk van kolken naar 
hoofdleiding 

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 18,00 L 
Verloop T-stuk 45°: 
aansluitingen: lx - 0125mm , 2x0 160 mm 

2 1 Nominale middellijn 125 mm 
1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof 

met rubbermanchet 

39 REINIGING / INSPECTIE/ REVISIE 

391 REINIGING RIOLERING 

3912 HWA / DWA RIOOL 

391210 257501 Riolering reinigen onder hoge druk. m 338,00 V 
Situering rond veld onder veegtegel. 
Betreft: Gerealiseerd leidingwerk hoofdafvoer kolken 
Grootste putafstand: ca. 25 m 

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof 
1 Profielafmeting(en): ronde buis tot 300mm 

1 Vervuilingsgraad tot 10% 
1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door 

het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. 
Stortleges komen voor rekening van de aannemer 

391220 257501 Riolering reinigen onder hoge druk. m 76,00 V 
Situering kopzijde sportlaan in verharding. 
Betreft: Gerealiseerd leidingwerk hoofdafvoer 
drainage. Leidingen incl. hulpstukken 
(drainageputten) 
Grootste putafstand: ca. 4 m 

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof 
1 Profielafmeting(en): ronde buis tot 300mm 

1 Vervuilingsgraad tot 10% 
1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door 

het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. 
Stortleges komen voor rekening van de aannemer 
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391230 257502 Rioolput reinigen. st 4,00 V 
Situering: op kopzijden in verharding. 
Betreft: Gerealiseerd leidingwerk inspectieput 
Afmetingen putdeksel: Mangat minimaal 0 520 mm 
Aard te reinigen oppervlak: Kunststof 

2 Reinigen putwanden en putbodem 
1 Puthoogte: tot 1,5 m 

1 Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2 
1 Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3 

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door 
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. 
Stortleges komen voor rekening van de aannemer. 

391240 257521 Reinigen kolken. st 18,00 V 
Situering: kolken in molgoot 
Betreft: Gerealiseerd leidingwerk 

1 Straatkolk 
1 Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 1 kg 

1 Machinaal reinigen van bodem, wanden en 
aansluitingen 

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door 
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. 
Stortleges komen voor rekening van de aannemer. 

392 INSPECTIE RIOLERING 

3921 HORIZONTALE DRAINAGE 

392120 230132 Doorsteken drains van horizontale drainage. m 2.147,00 V 
Betreft: het, in bijzijn van de directie, doorsteken van 
het gehele aangelegde drainagestelsel in het cunet, 
ter bevestiging van ongestoord functioneren. 
Conform keuringsleidraad. 

3 Uitwendige diameter drains 65 mm 
9 Uitvoeren na gereedkoming van de sporttechnische 

laag, maar voor aanbrengen kunstgras toplaag. 
De directie dient voor de start van deze 
werkzaamheden op de hoogte gebracht te worden. 

2 Betreft samengestelde drainage 

393 REVISIE 

3931 HORIZONTALE DRAINAGE 

393130 230199 Rapportage doorsteken drains horizontale drainage. st 1,00 N 
Aannemer verstrekt de directie een rapport waar in 
aangegeven de bevindingen (lengte van de 
zuigdrains, eventuele verstoringen en uitgevoerde 
herstelacties) van het doorsteken e.e.a. conform het 
gestelde in de keuringsleidraad. 

4 KUNSTGRASVELD VOETBAL 

4010 AANBRENGEN DRAINAGE 
Hoofddrain en doorspuitputten zijn aangebracht 
volgens bestekposten hoofdstuk 3. 
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401060 230101 Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale 
drainage. 

m 2.147,00 V 

Situering; t.p.v. aan te brengen zuigdrains 
Exacte diepte i.o.m. de directie. 

2 Gemiddelde diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering 
0,65 m 

2 Breedte sleuf 0,15 m 
4 Gemiddelde lengte per drain 113 m 

9 Vrijgekomen grond verwerken over gehele 
cunetbodem 

401070 230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 2.147,00 V 
Situering; t.p.v. aan te brengen zuigdrains 
Betreft drians aan brengen in sleuf en bevestigen 
middels klikmof aan drainput. 

st 19,00 L 

Einde van de drains afdoppen middels 
afdekdop st 19,00 L 

1 PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m 2.147,00 L 
3 Uitwendige diameter 65 mm 

2 1 Omhuld met polypropeenvezels met 090 450 pm 

401080 230121 Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 2.147,00 V 
Situering; t.p.v. 	zuigdrains 

2 Aanvullen met 
draineerzand m3 21,47 L 

2 Gemiddelde diepte sleuf t.o.v. maaiveld bij oplevering 
0,65 m 

4 Gemiddelde lengte per drain 113 m 

4011 AANBRENGEN ONDERBOUW 

401120 518201 Aanbrengen onderbouw. m2 8.927,00 V 
Situatie: t.p.v. Kunstgrasveld 1 
Betreft: leveren en aanbrengen sport onderbouw. 
Sport onderbouw leveren, aanbrengen en verdichten, 
zodanig dat er een goedgekeurde constructie 
volgens BPN 401510 ontstaat. 
Laagdikte zodanig dat een dikte van de totale 
constructie voldoet aan de normen van NOC*NSF. 
De leverantie en het aanbrengen van alle benodigde 
bouwstoffen dient in de eenheidsprijs te zijn 
inbegrepen. 

m2 8.927,00 L 

De sport technische onderbouw moet goedgekeurd 
zijn door een door NOC*NSF geaccrediteerde 
keuringsinstantie. 
Sporttechnische onderbouw onder profiel 
aanbrengen incl. verdichten. 
Sporttechnische onderbouw dient te bestaan uit M3c 
of M3d zand. 

4014 AANBRENGEN SPORTTECHNISCHE LAAG 

401410 518203 Aanbrengen sportspecifieke fundering. m2 8.736,00 V 
Situering; t.p.v. kunstgrasveld. 
Betreft: leveren en aanbrengen sportspecifieke 
fundering. 
Sportspecifieke fundering leveren, aanbrengen en 
verdichten, zodanig dat er een goedgekeurde 
constructie volgens BPN 401510 ontstaat. 
Laagdikte zodanig dat een dikte van de totale 
constructie voldoet aan de normen van NOC*NSF. 
De leverantie en het aanbrengen van alle benodigde m2 8.736,00 L 
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bouwstoffen dient in de eenheidsprijs te zijn 
inbegrepen. 
De sportspecifieke fundering moet goedgekeurd zijn 
door een door NOC*NSF geaccrediteerde 
keuringsinstantie. 
sportspecifieke fundering onder profiel aanbrengen 
incl. verdichten. 
Sportspecifieke fundering mag niet bestaan uit E-
bodemas of materialen met toevoeging van E-
bodemas of rubber 
Aanbrengen op voorgaande laag volgens BPN 
401120 

4015 SPORTVLOER 

401510 518103 Aanleggen kunstgras sportveld voetbal. st 1,00 N 
Situering; t.p.v. kunstgrasveld 
Kunstgrasveld moet voldoen aan onderstaande 
eisen en tevens voldoen aan de eisen die gesteld zijn 
in deel 3, artikel 518201, 518202 en 518203 
Sport: : Voetbal 
Afmetingen speelveld 105m x 69m (excl. uitloop) met 
aan alle zijden minimaal 4,00 m obstakelvrije zone 
waarvan minimaal 3,5 m kunstgras. 

m2 8.736,00 L 

Verleggen van de mat moet worden uitgevoerd 
volgens een door de directie goedgekeurd legoplan. 
Gebruiksvorm: Wedstrijd en training 
De constructie dient goedgekeurd te worden volgens 
de genoemde normen, dit aan te tonen middels een 
rapportage afkomstig van een door NOC/NSF 
geaccrediteerd keuringsinstantie. 
De leverantie en het aanbrengen van alle benodigde 
bouwstoffen zoals kunstgras, geotextiel, lijm, en 
belijning 	dient in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen. 
Type: FIFA** en FIFA* kunstgras NOC*NSF-KNVB2- 
15 
specificaties volgens deel 3, artikel 518210 

3 Status: Erkend en gecertificeerd 
3 Belijning volgens normen NOC*NSF 

Kleur belijning: wit 1 
Belijningsplan vooraf ter goedkeuring aanbieden aan 
directie. 

post 1,00 L 

1 Vezeltype: specificaties volgens deel 3, artikel 
518210 

1 lnfill: het veld dient te worden ingestrooid met: 
instrooizand, cryogeen (gesneden SBR), kurk 
volgens normen NOC*NSF. 

2 Inclusief keuring op kosten van de opdrachtgever, 
coordinatie keuring door de aannemer volgens BPN 
412010 

402 VERHARDI NG SPORT CONSTRUCTIE 

4021 Opsluitbanden 100 x 300 mm 
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402110 314312 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 376,00 V 
Situering: kantopsluiting tussen kunstgrasmat en 
veegtegel 
Incl. zagen passtukken. 

4 Ste!len met 
schraal beton 
op zandbed 
en voorzien van steunrug van beton 012/15 conform 
detailtekening. 

m3 7,52 L 

9 Profiel 100 x 300 mm st 376,00 L 
- rechte band: kleur: grijs 

402120 314312 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 380,00 V 
Situering: kantopsluiting tussen veegtegel en molgoot 
Incl. zagen passtukken. 

4 Stelien met 
schraal beton 
op zandbed 
en voorzien van steunrug van beton 012/15 conform 
detailtekening 

m3 7,60 L 

9 Profiel 100 x 300 mm st 380,00 L 
- rechte band: kleur: grijs 

402130 314312 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 4,00 N 
Situering: kantopsluiting tussen kunstgrasmat en 
veegtegel 
Incl. zagen passtukken. 

4 Stellen met 
schraal beton 
op zandbed 
en voorzien van steunrug van beton 012/15 
conform detailtekening 

m3 0,08 L 

9 Profiel 100 x 300 mm st 4,00 L 
- hoekstuk: kleur: grijs 

402140 314312 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 4,00 N 
Situering: kantopsluiting tussen veegtegel en 
molgoot 
Incl. zagen passtukken. 

4 Stelien met 
schraal beton 
op zandbed 
en voorzien van steunrug van beton 012/15 conform 
detailtekening. 

m3 0,08 L 

9 Profiel 100 x 300 mm st 4,00 L 
- hoekstuk: kleur: grijs 

4022 Betontegels 400 x 600 mm 

402210 314113 Aanbrengen betontegels. m2 151,00 V 
Situering: veegtegel kunstgrasveld, binnenzijde 
hekwerk. 

9 Enkele strek laag. 
9 In stroomlaag. Incl. passtukken zagen 

2 Op zandbed 
6 Betontegels 400 x 600 x 80 mm, breuklastklasse st 629,17 L 

(NEN-EN 1339) 
Kleur: Grijs 

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand 

4023 Prefab betonplaten 2,00 x 1,00 m 
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402310 313701 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde 
betonplaten. 

st 8,00 V 

Situering:in kunstgrasconstructie t.b.v. dug-outs 
9 Betrefd: aanbrengen betonplaten in 

kunstgrasconstructie aansluitend op opsluitband 
conform tekening. 

9 Op constructie onderbouw kunstgras 
1 Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 1,00 m St 8,00 L 

9 Leverancier Struyk Verwo Infra 
Esthetische Bedrijfsvloerplaten 
Bedrijfsvloerplaten met richtingloze antislip structuur 
en facetrand. 
Zonder metalen omranding 
Dikte platen 0,14 m 
Betonsterkteklasse: 050/60 
Deklaag: oppervalktestructuur: richtingloze structuur 
Toeslagmateriaal: veredeld kwarts 
randafwerking: vellingkant 4 mm 
Kleur grijs 
Verkeersklasse: 450 
Aanbrengen middels vacuum-installatie 
Voegen afstrooien en invegen met zand brekerzand 

41 KEURINGEN/ONDERHOUD 

411 ONDERHOUDSCONTRACT 

411010 610799 Inspectiecontract EUR N 
Betreft: Opstellen en leveren van een 
inspectiecontract, 	t.b.v.gedurende de levensduur 
van het veld het eenmalig per jaar (medio april) 
inspecteren van de kunstgrasvelden gedurende de 
levensduur en volgens de normen van het CROW. 
Inspectiecontract dient zodanig te zijn opgesteld dat 
hiermede wordt voldaan aan de eisen vanuit de 
garantie alsmede dat de constructie blijft voldoen aan 
de eisen zoals gesteld in artikel 518202, 518203, en 
518205 van deel 3 van dit bestek. 
Opstellen en uitvoering van het contract dient te 
geschieden conform de template in de bijlage van dit 
bestek en ter goedkeuring worden overhandigd aan 
de directie. 
Hierin dient tevens de kosten inbegrepen to zijn voor 
het het jaarlijks bijwonen van de inspectie. 
Te rekenen met een inspectiefrequentie van lx per 
jaar gedurende 10 jaar. 

411020 610799 Onderhoudsplan EUR N 
Betreft: Opstellen en leveren van een 
onderhoudsplan. 
Hierin dienen alle uit te voeren 
onderhoudswerkzaamheden, zowel dagelijks 
onderhoud, periodiek onderhoud, als groot- en 
specialistisch onderhoud, gespecificeerd te worden 
opgenomen inclusief de onderhoudsfrequentie per 
maatregel. 
In het onderhoudsplan dienen minimaal, doch niet 
uitputtende maatregelen opgenomen te worden 
zoals omschreven in Deel 3 artikel 51 82 02. 
Uitgangspunt dient te zijn dat het onderhoud 
uitgevoerd kan worden met vrij in de markt 
verkrijgbaar materieel. 
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Het onderhoudsplan dient ter goedkeuring worden 
overhandigd aan de directie. 

411030 610799 Onderhoud kunstgrasveld 1e jaar EUR N 
Situatie: Kunstgrasveld binnen veldafrastering 
Betreft: het uitvoeren van onderhoud tijdens het 1 e 
jaar na goedkeuring (gedurende de 
onderhoudstermijn). 
Werkzaamheden uitvoeren conform het door de 
opdrachtnemer opgestelde en door de 
opdrachtgever goedgekeurde onderhoudsadvies. 

412 KEURINGEN 

412010 610799 Coordinatie Keuringen EUR N 
Door de gemeente Den Haag zullen alle kosten voor 
het onder begeleiding van een door NOC*NSF 
geaccrediteerde keuringsinstantie aanleggen van de 
sportvloer, inclusief alle tussentijdse keuringen, en 
de eindkeuring gedragen worden. 
Gemeente Den Haag is hierin opdrachtgever voor 
een door NOC*NSF geaccrediteerde 
keuringsinstantie. 
Indien een keuring tot afkeur leidt en herkeuring tot 
gevolg heeft, zullen de herkeuringskosten verhaald 
worden op de aannemer, d.m.v. een korting op de 
aanneemsom e.e.a. conform de keuringsleidraad. 
De aannemer dient in deze post de kosten op te 
nemen voor de coordinatie en het afroepen van de 
keuringen. 
Alle keuringen dienen uitgevoerd te worden conform 
het gestelde in de keuringsleidraad. 

5 VERHARDING 

51 ZANDBED 

511 VOORBEREIDING 

511010 300101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen 
verhardingslaag. 

m2 466,00 V 

Situatie: alle beton- en elementverhardingen 
Betreft: verdichten en afwerken voor aanbrengen 
verharding. 
Het zandbed direct voor het aanbrengen van de 
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder 
toevoeging van water en afwerken. het zandbed 
zodanig afwerken dat de verharding op het vereiste 
profiel en met de vereiste vlakheid verwerkt kan 
worden. 

1 Afwerken tot 0,10 m buiten de daarop aan te 
brengen verhardingslaag 

2 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden 
gesteld is 0,25 m 

1 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de 
Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad 
(proef 3) wordt bepaald t.o.v. de 
maximumproctordichtheid met de normale 
proctorproef 
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511020 300101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen 
verhardingslaag. 

m2 113,00 V 

Situatie: elementverhardingen langezijde tribune 
Betreft: verdichten en afwerken voor herstraten 
verharding. 
Het zandbed direct voor het aanbrengen van de 
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder 
toevoeging van water en afwerken. het zandbed 
zodanig afwerken dat de verharding op het vereiste 
profiel en met de vereiste vlakheid verwerkt kan 
worden. 

1 Afwerken tot 0,10 m buiten de daarop aan te 
brengen verhardingslaag 

2 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden 
gesteld is 0,25 m 

1 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de 
Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad 
(proef 3) wordt bepaald t.o.v. de 
maximumproctordichtheid met de normale 
proctorproef 

511030 314101 Aanbrengen straatlaag. m2 291,00 V 
Situering: verhardingen op puinfundering 
(onderhoudspad) zijde PEX 
Betreft: aanbrengen straatlaag op puinfundering ter 
plaatse van beton- en elementverhardingen 
Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en 
ten hoogste 60 mm 

1 Straatzand m3 14,55 L 

511040 314101 Aanbrengen straatlaag. m2 113,00 V 
Situering: verhardingen lange zijde tribune 
Betreft: aanbrengen straatlaag t.b.v. herstraten 
elementverhardingen 
Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en 
ten hoogste 60 mm 

1 Straatzand m3 6,00 L 

511050 300101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen 
verhardingslaag. 

m2 466,00 V 

Situatie: alle verharding 
Het zandbed direct voor het aanbrengen van de 
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder 
toevoeging van water en afwerken. Zodanig afwerken 
dat de funderingslaag op het vereiste profiel en met 
de vereiste vlakheid verwerkt kan worden. 

1 Afwerken tot 0,10 m buiten de daarop aan te 
brengen verhardingslaag 

2 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden 
gesteld is 0,25 	m 

1 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de 
Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad 
(proef 3) wordt bepaald t.o.v. de 
maximumproctordichtheid met de normale 
proctorproef 

512 FUNDERING VERHARDINGEN 
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512010 280201 Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden 
steenmengsel. 

m2 291,00 V 

Situering: Onderhoudspad kopzijde PEX 
Betreft: aanbrengen funderingslaag 

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m 
7 Menggranulaat ton 133,86 L 

2 Sortering 0/31,5 
2 Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens 

bestekspostnr(s). 511050 
1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer 

53 MOLGOTEN 

531 STREKLAGEN 

5311 Aanbrengen streklagen 

531110 314302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 376,00 V 
Situatie: strek onder veldafrastering beide kopzijden 
en lange zijde tribune 
Betreft: aanbrengen beton straatstenen 

1 	1 Bestaand uit 1 streklaag 
2 Op zandbed 

4 Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 
mm 

st 1.880,00 L 

Kleur antraciet 
9 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand 

5312 Aanbrengen molqoot betonelement 

531210 314321 Aanbrengen goot van betonelementen. m 90,00 V 
9 In schraal beton m3 1,80 L 

1 Voorzien van steunrug van beton C12/15 m3 4,50 L 
1 Betongoot type molgoot, werkende lengte 1,00 m st 90,00 L 

Afmetingen 300 x 130 mm 200/30 Aquaway MGT 
300 

1 Voegen vullen met cementspecie 

531220 314321 Aanbrengen goot van betonelementen. m 294,00 V 
Situering: 2 langezijden en 1 kopzijde veld 
Betreft: aanbrengen molgoot vrijgekomen in BPN 
133010 

9 In schraal beton m3 5,88 L 
1 Voorzien van steunrug van beton C12/15 m3 14,70 L 

1 Betongoot type molgoot, werkende lengte 1,00 m st 294,00 I 
Afmetingen 300 x 130 mm 200/30 Aquaway MGT 
300 

1 Voegen vullen met cementspecie 

54 ELEMENTEN VERHARDING 

55 BETONTEGELS 

5501 Aanbrengen betontegels 400x600x50 mm 
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Toeslagmateriaal: veredeld kwarts 
randafwerking: vellingkant 4 mm 
Kleur antraciet 
Verkeersklasse: 450 
Aanbrengen middels vacuum-installatie 
Afstrooien en invegen met zand brekerzand 

562 PREFAB BETONPLATEN AANPASSEN 

562010 313799 Inkorten prefab betonplaten st 6,00 V 
Situering: t.p.v. aansluitingen aan paden onderling. 
Dit alleen na goedkeuring van de directie. 
Betreft: zaagwerk tbv maken passtukken 
Dikte plaat 0,14 m. 
Voegen afstrooien en invegen met zand brekerzand 
Onbruikbare materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben, deze 
vervoeren naar een door 
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. 
Stortleges komen voor rekening van de aannemer. 

6 GROENVOORZIENING 

60 

6010 

WORTELSCHERM 

aanbrengen wortelscherm (leveren) 

601010 619999 Aanbrengen wortelscherm m 160,00 V 
Situering: langs drainage kopzijde Sportlaan en 
kopzijde PEX 

m 160,00 L 

Betreft: aanbrengen scherm inclusief al het 
benodigde grondwerk. 
Type: wortelwerings-scherm RootBiock WB/BB, 
dikte 2mm en hoogte min.. 100 cm. 
Verticaal in gegraven sleuf drainage 
Diepte sleuf in overeenstemming met aan te brengen 
wortelweringsscherm. 
Bovenzijde 2 cm boven maaiveld aanbrengen en 
aanvullen met vrijgekomen grond. De aanvulling 
verdichten. Wortelweringsscherm RootBlock van 
HDPE. 
Leverancier: GreenMax of gelijkwaardig. 

7 TERREININRICHTING 

71 AFRASTERING 

710010 610399 Aanbrengen afrastering (leunhekwerk) uit depot m 267,00 V 
Situering: veldafscheiding rond het kunstgrasveld. 
Afrastering laden en aanvoeren van uit depot, 
vrijgekomen volgens BPN 136130 
Betreft: het aanbrengen van een leunhekwerk. m 267,00 I 
Hekwerk bestaande uit stijlen en bovenbuis. 
Aanbrengen stijlen in elementverharding in 
aangebrachte strek van betonklinkers. 
Na aanbrengen rondom palen aanstorten met 
krimpvrije betonspecie en vlak afwerken aan 
bovenzijde omliggende verharding 
Kleur beton: antraciet 
Hoogte hekwerk circa 1,10 m 
Hekwerk van metaal 
Volblad verzinkt, 
rekening moet worden gehouden met bijleveren van post 1,00 L 
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512010 280201 Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden 
steenmengsel. 

m2 291,00 V 

Situering: Onderhoudspad kopzijde PEX 
Betreft: aanbrengen funderingslaag 
Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m 

7 Menggranulaat ton 133,86 L 
2 Sortering 0/31,5 

2 Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens 
bestekspostnr(s). 511050 

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer 

53 MOLGOTEN 

531 STREKLAGEN 

5311 Aanbrengen streklagen 

531110 314302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 376,00 V 
Situatie: strek onder veldafrastering beide kopzijden 
en lange zijde tribune 
Betreft: aanbrengen beton straatstenen 

1 	1 Bestaand uit 1 streklaag 
2 Op zandbed 

4 Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 
mm 

st 1.880,00 L 

Kleur antraciet 
9 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand 

5312 Aanbrengen molgoot betonelement 

531210 314321 Aanbrengen goot van betonelementen. m 90,00 V 
9 In schraal beton m3 1,80 L 

1 Voorzien van steunrug van beton 012/15 m3 4,50 L 
1 Betongoot type molgoot, werkende lengte 1,00 m st 90,00 L 

Afmetingen 300 x 130 mm 200/30 Aquaway MGT 
300 

1 Voegen vullen met cementspecie 

531220 314321 Aanbrengen goot van betonelementen. m 294,00 V 
Situering: 2 langezijden en 1 kopzijde veld 
Betreft: aanbrengen molgoot vrijgekomen in BPN 
133010 

9 In schraal beton m3 5,88 L 
1 Voorzien van steunrug van beton 012/15 m3 14,70 L 

1 Betongoot type molgoot, werkende lengte 1,00 m st 294,00 I 
Afmetingen 300 x 130 mm 200/30 Aquaway MGT 
300 

1 Voegen vullen met cementspecie 

54 ELEMENTEN VERHARDING 

55 BETONTEGELS 

5501 Aanbrengen betontegels 400x600x50 mm 
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550110 314113 Aanbrengen betontegels. m2 32,00 V 
Situering: verhardingen toeschouwerspad kopzijde 
Sportlaan 
Betreft: aanbrengen tegels strek tussen betonplaten 
en goot. 

1 Totale breedte tot 1,50 m 
2 In stroomlagen in halfsteensverband 

2 Op zandbed 
6 Betontegels 400 x 600 x 50 mm, breuklastklasse st 160,00 L 

(NEN-EN 1339) 

Kleur antraciet 
5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand 

550120 314113 Aanbrengen betontegels. m2 113,00 V 
Situering: toeschouwerspad langezijde tribune 
Betreft tegels vrijgekomen in BPN 133130 
rekening is gehouden met 5% breuk. m2 107,00 I 

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m 
1 In halfsteensverband 

2 Op zandbed 
1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 67,00 L 

(NEN-EN 1339) bijleveren 5% breuk 
5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand 

56 PREFAB BETONPLATEN 

561 PREFAB BETONPLATEN LEVEREN EN 
AANBRENGEN 

561010 313701 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde 
betonplaten. 

st 39,00 V 

Situering: toeschouwerspad zijde Sportlaan 
9 Bretrefd: aanbrengen betonplaten in 

toeschouwerspad. 
Breedte conform tekening. 

1 Op straatlaag 
1 Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 1,00 m st 39,00 L 

9 Leverancier Struyk Verwo Infra 
Esthetische Bedrijfsvloerplaten 
Bedrijfsvloerplaten met richtingloze antislip structuur 
en facetrand. 
Zonder metalen omranding 
Dikte platen 0,14 m 
Betonsterkteklasse: C50/60 
Deklaag: oppervalktestructuur: richtingloze structuur 
Toeslagmateriaal: veredeld kwarts 
randafwerking: vellingkant 4 mm 
Kleur antraciet 
Verkeersklasse: 450 
Aanbrengen middels vacuum-installatie 
Voegen afstrooien en invegen met zand brekerzand 
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561020 313701 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde 
betonplaten. 

st 49,00 V 

Situering: Onderhoudspad kopzijde PEX 
Betrefd: aanbrengen betonplaten in onderhoudspad 

9 1/2/ steens verband aansluitend op bestaand pad 
Breedte conform tekening. 

1 Op straatlaag 
3 Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m st 49,00 L 

9 Leverancier Struyk Verwo Infra 
Esthetische Bedrijfsvloerplaten 
Bedrijfsvloerplaten met richtingloze antislip structuur 
en facetrand. 
Zonder metalen omranding 
Dikte platen 0,14 m 
Betonsterkteklasse: C50/60 
Deklaag: oppervalktestructuur: richtingloze structuur 
Toeslagmateriaal: veredeld kwarts 
randafwerking: vellingkant 4 mm 
Kleur antraciet 
Verkeersklasse: 450 
Aanbrengen middels vacuum-installatie 
Afstrooien en invegen met zand brekerzand 

561030 313701 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde 
betonplaten. 

st 49,00 V 

Situering: Onderhoudspad kopzijde PEX 
9 Betrefd: aanbrengen betonplaten in onderhoudspad 

1/2 steens verband aansluitend op bestaand pad 
Breedte conform tekening. 

1 Op straatlaag 
1 Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 1,00 m st 49,00 L 

9 Leverancier Struyk Verwo Infra 
Esthetische Bedrijfsvloerplaten 
Bedrijfsvloerplaten met richtingloze antislip structuur 
en facetrand. 
Zonder metalen omranding 
Dikte platen 0,14 m 
Betonsterkteklasse: C50/60 
Deklaag: oppervalktestructuur: richtingloze structuur 
Toeslagmateriaal: veredeld kwarts 
randafwerking: vellingkant 4 mm 
Kleur antraciet 
Verkeersklasse: 450 
Aanbrengen middels vacuum-installatie 
Voegen afstrooien en invegen met zand brekerzand 

561040 313701 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde 
betonplaten. 

st 18,00 V 

Situering: toeschouwerspad langezijde tribune 
Bretrefd: aanbrengen betonplaten in 
toeschouwerspad. 

9 Breedte conform tekening. 
1 Op straatlaag 

3 Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m st 18,00 L 
9 Leverancier Struyk Verwo Infra 

Esthetische Bedrijfsvloerplaten 
Bedrijfsvloerplaten met richtingloze antislip structuur 
en facetrand. 
Zonder metalen omranding 
Dikte platen 0,14 m 
Betonsterkteklasse: C50/60 
Deklaag: oppervalktestructuur: richtingloze structuur 
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Toeslagmateriaal: veredeld kwarts 
randafwerking: vellingkant 4 mm 
Kleur antraciet 
Verkeersklasse: 450 
Aanbrengen middels vacuum-installatie 
Afstrooien en invegen met zand brekerzand 

562 PREFAB BETONPLATEN AANPASSEN 

562010 313799 Inkorten prefab betonplaten st 6,00 V 
Situering: t.p.v. aansluitingen aan paden onderling. 
Dit alleen na goedkeuring van de directie. 
Betreft: zaagwerk tbv maken passtukken 
Dikte plaat 0,14 m. 
Voegen afstrooien en invegen met zand brekerzand 
Onbruikbare materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben, deze 
vervoeren naar een door 
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. 
Stortleges komen voor rekening van de aannemer. 

6 GROENVOORZIENING 

60 WORTELSCHERM 

6010 aanbrengen wortelscherm (leveren) 

601010 619999 Aanbrengen wortelscherm m 160,00 V 
Situering: langs drainage kopzijde Sportlean en 
kopzijde PEX 

m 160,00 L 

Betreft: aanbrengen scherm inclusief al het 
benodigde grondwerk. 
Type: wortelwerings-scherm RootBlock WB/BB, 
dikte 2mm en hoogte min.. 100 cm. 
Verticaal in gegraven sleuf drainage 
Diepte sleuf in overeenstemming met aan te brengen 
wortelweringsscherm. 
Bovenzijde 2 cm boven maaiveld aanbrengen en 
aanvullen met vrijgekomen grond. De aanvulling 
verdichten. Wortelweringsscherm RootBlock van 
HDPE. 
Leverancier: GreenMax of gelijkwaardig. 

7 TERREININRICHTING 

71 AFRASTERING 

710010 610399 Aanbrengen afrastering (leunhekwerk) uit depot m 267,00 V 
Situering: veldafscheiding rond het kunstgrasveld. 
Afrastering laden en aanvoeren van uit depot, 
vrijgekomen volgens BPN 136130 
Betreft: het aanbrengen van een leunhekwerk. m 267,00 I 
Hekwerk bestaande uit stijlen en bovenbuis. 
Aanbrengen stijlen in elementverharding in 
aangebrachte strek van betonklinkers. 
Na aanbrengen rondom palen aanstorten met 
krimpvrije betonspecie en vlak afwerken aan 
bovenzijde omliggende verharding 
Kleur beton: antraciet 
Hoogte hekwerk circa 1,10 m 
Hekwerk van metaal 
Volblad verzinkt, 
rekening moet worden gehouden met bijleveren van post 1,00 L 
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materialen zoals oa. stijlen, buis en 
bevestigingsmatyerialen 

711 POORTEN 

7111 Poorten (leveren) 

711110 610305 Aanbrengen hek. st 2,00 V 
Situering: veldafscheiding rond het kunstgrasveld. 
Betreft: dubbele rijpoort in veldafscheiding op 
aanwijzing directie. 
Materiaal: staal, thermisch verzinkt NEN 1275 
Afmeting: 1,10 m hoog x 4,00 m breed. 
- Garantie 5 jaar. 

4 Beweegbaar hek in afrastering bestaande uit 2 
gelijke poortvleugels. Bovenzijde poort moet 
doorlopen met 
bovenzijde te plaatsen veldafscheiding. st 2,00 L 
Lengte 4 m 

2 Palen van metaal st 4,00 L 
Kokerprofiel 100 x 100 mm, wanddikte 3 mm. 
Aanbrengen palen in verhardingen van betonplaten, 
tegels of asfalt in vooraf geboorde gaten. Na 
aanbrengen rondom palen aanstorten 
met krimpvrije betonspecie. in de kleur van het 
straatwerk. 

2 Hekwerk van metaal 
kokerprofiel 40 x 40 mm, wanddikte 2 mm 

m 8,00 L 

Dubbelstaafmat: staal, draaddiameter horizontaal 2 x 
08 mm en vertikaal 06 mm, maaswijdte 50 x 200 
mm 
Poort 180 graden open te draaien vanaf het veld 
Afsluiting: d.m.v. schuifgrendel voorzien van 
mogelijkheid voor afsluiting met hangslot 
Grondgrendels (1 per poort) gemonteerd as 
aanslagstijlen poortvleugels, vallend in koker in 
straatwerk. 

711120 610305 Aanbrengen hek. st 1,00 V 
Situering: veldafscheiding rond het kunstgrasveld. 
Betreft: dubbele rijpoort in veldafscheiding op 
aanwijzing directie. 
Materiaal: staal, thermisch verzinkt NEN 1275 
Afmeting: 1,10 m hoog x 5,50 m breed. 
- Garantie 5 jaar. 

4 Beweegbaar hek in afrastering bestaande uit 2 
gelijke poortvleugels. Bovenzijde poort moet 
doorlopen met 
bovenzijde te plaatsen veldafscheiding. st 1,00 L 
Lengte 5,50 m 

2 Palen van metaal st 2,00 L 
Kokerprofiel 100 x 100 mm, wanddikte 3 mm. 
Aanbrengen palen in verhardingen van betonplaten, 
tegels of asfalt in vooraf geboorde gaten. Na 
aanbrengen rondom palen aanstorten 
met krimpvrije betonspecie. in de kleur van het 
straatwerk. 

2 Hekwerk van metaal 
kokerprofiel 40 x 40 mm, wanddikte 2 mm 

m 4,00 L 

Dubbelstaafmat: staal, draaddiameter horizontaal 2 x 
08 mm en vertikaal 06 mm, maaswijdte 50 x 200 
mm 
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Poort 180 graden open te draaien vanaf het veld 
Afsluiting: d.m.v. schuifgrendel voorzien van 
mogelijkheid voor afsluiting met hangslot 
Grondgrendels (1 per poort) gemonteerd as 
aanslagstijlen poortvleugels, vallend in koker in 
straatwerk. 

711130 610305 Aanbrengen hek. st 3,00 V 
Situering: veldafscheiding rond het kunstgrasveld. 
Betreft: enkele looppoort in veldafscheiding op 
aanwijzing directie. 

st 3,00 L 

Materiaal: staal, thermisch verzinkt NEN 1275 
Afmeting: 1,10 m hoog x 1,00 m breed. 
- Garantie 5 jaar. 

4 Beweegbaar hek in afrastering bestaande uit 
staanders met poortvleugel. Bovenzijde poort moet 
doorlopen met bovenzijde te plaatsen 
veldafscheiding 

1 Lengte 1,00 m 
2 Palen van metaal st 6,00 

Kokerprofiel 100 x 100 mm, wanddikte 3 mm. 
Aanbrengen palen in verhardingen van 
betonplaten,tegels of asfalt in vooraf geboorde gaten. 
Na aanbrengen rondom palen aanstorten 
met krimpvrije betonspecie in de kleur van het 
straatwerk. 

2 Hekwerk van metaal 
kokerprofiel 40 x 40 mm, wanddikte 2 mm 

m 3,75 L 

Dubbelstaafmat: staal, draaddiameter horizontaal 2 x 
08 mm en vertikaal 06 mm, maaswijdte 50 x 200 
mm 
Poort 180 graden open te draaien vanaf het veld 
Afsluiting: d.m.v. schuifgrendel voorzien van 
mogelijkheid voor afsluiting met hangslot. 

711140 610305 Aanbrengen hek. st 1,00 V 
Situering: veldafscheiding rond het kunstgrasveld. 
Betreft: dubbele looppoort uit depiot in 
veldafscheiding op aanwijzing directie. 

st 1,00 L 

Materiaal: staal, thermisch verzinkt NEN 1275 
Afmeting: 1,10 m hoog x 2,50 m breed. 
- Garantie 5 jaar. 

4 Beweegbaar hek in afrastering bestaande uit 
staanders met poortvleugel. Bovenzijde poort moet 
doorlopen met bovenzijde te plaatsen 
veldafscheiding 

1 Lengte 2,50 m 
2 Palen van metaal st 2,00 I 

Kokerprofiel 100 x 100 mm, wanddikte 3 mm. 
Aanbrengen palen in verhardingen van 
betonplaten,tegels of asfalt in vooraf geboorde gaten. 
Na aanbrengen rondom palen aanstorten 
met krimpvrije betonspecie in de kleur van het 
straatwerk. 

2 Hekwerk van metaal 
kokerprofiel 40 x 40 mm, wanddikte 2 mm 

m 1,25 

Dubbelstaafmat: staal, draaddiameter horizontaal 2 x 
8 mm en vertikaal 06 mm, maaswijdte 50 x 200 mm 
Poort 180 graden open te draaien vanaf het veld 
Afsluiting: d.m.v. schuifgrendel voorzien van 
mogelijkheid voor afsluiting met hangslot. 
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712 RECLAMERAILS 

7121 Aanbrengen reclamerails (uit depot) 

712110 610399 Aanbrengen reclamerail uit depot m 267,00 V 
Situering: op veldafscheiding rond het speelveld 
Reclamesysteem laden en aanvoeren van uit depot, 
vrijgekomen bij BPN 136120 

m 267,00 I 

Railsysteem/ reclameprofiel aan de binnenzijde van 
het leunhekwerk plaatsen. 
- geanodiseerde aluminium reclameprofielen 
- onderbordprofiel van 40x2Omm 
- bovenbordprofiel van 55x20 mm 
- onderling koppelen met verbindingsstukken 
15x8x100mm. 
- systeem geschikt voor borden van 4 tot 8 mm. 
Afstand railsysteem in overleg met vereniging. 
- Bevestigen op de staander bolkopbout door loze 
ruimte van de profielen 
Rekening moet worden gehouden met bijleveren 
materialen zoals oa rails, benodigde bevestigings- en 
afwerkmaterialen: thermisch verzinkt NEN 1275 of 

post 1,00 L 

RVS bouten 

712120 610399 Plaatsen reclameborden (depot) m 375,00 V 
Situering: beide kopzijden en beide langezijde van 
het veld 
Betreft: het plaatsen van reclameborden rond het 
natuurgrasveld incl. vervoer vanuit depot. 
Borden plaatsen in rails van ijzer. 
Reclamesysteem is aan bestaande leunhekwerk 
bevestigd. 
Hoogte reclamesysteem tot 1 m. 
Vrijgekomen borden volgens BPN 136110 plaatsen 
i.o.m. de directie. 

713 BEBORDING 

7131 Aanbrengen bebording met voorschriften tav 
gebruik 

713110 610399 Aanbrengen bebording met voorschriften tav gebruik 
bij poorten en loopsluisjes. 

st 5,00 N 

Betreft: het leveren en plaatsen van een bord met 
aanwijzgingen en gebruiksvoorschriften voor 
gebruikers omtrent het gebruik van het veld. 
Situering: naast elke looppoort (volgens tekening). 
Uitvoering: volgens voorstel en voorschriften 
aannemer, doch ter goedkeuring directie. 

st 5,00 L 

Inclusief bevestigingsmaterialen. 

72 SPEELVELDINRICHTING 

721 SPEELVELDINRICHTING VOETBAL 

7211 Dug-outs (directielevering) 
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721110 639999 Aanbrengen dug-outs. st 2,00 N 
Situering:voor leunhekwerk en molgoot 
Betreft:plaatsen dug-out op betonplaten st 2,00 I 
Type; volgens documentatie vereniging 

- Afmetingen: lengte 6000 mm, diepte (onder) 900 
mm, diepte (boven) 1130 mm, hoogte 2250 mm 
- Model: Gebogen met opstaande rand ter 
bescherming tegen regenwater 
- Materiaal:Constructie van verticale en vier 
horizontale aluminium profielen 42x42x3 mm, 
volledig gelast met afgeronde hoeken, en voorzien 
van transparant, UV-gestabiliseerd, helder en 
weersbestendig polycarbonaat (dikte 4 mm), 
bevestigd middels glaslatten 30x3 mm en 
corrosiebestendige popnagels waarbij de naden zijn 
afgedicht met neopreenband of zijn afgekit. 
-inrichting dug-out met Stoeltjes op profielen 
materiaal aluminium, volledig gelast, met 
vierkamerprofiel aluminium 340x45 mm met 3 
inwendige versterkingen, 
- Bevestiging middels verankeringsplaten 100x6 mm 
in de hoeken met ogen (017,5 mm) bevestigd aan 
vooraf aangebrachte betonplaten 

7212 Doelen (directielevering) 

721210 639999 anbrengen voetbal doelen. st 2,00 N 
Situering: op veld 1 
Betreft: plaatsen Voetbaldoel 
Typevolgens documentatie vereniging 
- Afmetingen: Breedte 7320 mm, hoogte 2440mm; 
conform normen KNVB 

st 2,00 

- Materiaal: Ovaalvormig aluminiumprofiel 	(witte 
poedercoating; dikte 2-3 mm)passend in grondpotten 
W&H Sports i.v.m. uniforme uitwisselbaarheid 
(insteekdiepte 400 mm), volledig gelast op de hoeken 
en voorzien van inwendige versterking en borging en 
voorzien van P-vormige netbeugel en opklapbaar 
grondraam (1500 mm diep) met scharnier op 100 
mm van doelpaal. 
- Doelnetten: Wit polypropyleen (bovenzijde 800 mm, 
onderzijde 1500 mm diep; 5mm dikke pezen), 
bevestigd middels ingefreesde netbevestiging. 
- Grondpotten: Ovaalvormig aluminiumprofiel (lengte 
1000 mm) met positionerings- en 
stabiliseringslijsten; onderzijde voorzien van ruimte 
voor vuil- en zandopvang met kunststof deksel. 
- Garantie: 8 jaar. 

7213 Hoekvlaggen directielevering 

721310 639999 Aanbrengen hoekvlaggen. st 4,00 N 
Situering: op de hoeken van de speelveldbelijning. 
Betreft: aanbrengen grondbuis, hoekvlagstok 
en hoekvlag st 4,00 I 
Type Den Haag, mogelijke leverancier W en H sport 
of gelijkwaardig. 
- Afmeting: hoogte: 1,80 m; doorsnede 50 mm 
- Materiaal: Dikwandig kunststof hoekpaal met veer 
direct boven maaiveld, voorzien van nylon hoekvlag 
in kleur geel 
- Grondpot: Aluminium grondpotten (400x60x4 mm) 
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loodrecht in de kunstgrasconstructie gepulst, 
voorzien van aluminium vuilopvang (200x50x3 mm) 
met Hens 
-Garantie 8 jaar. 

7214 Walk-off-mat directieleverino 

721410 639999 Aanbrengen walk-off mat st 1,00 N 
Situering: t.p.v. spelerspoort 
Betreft: het aanbrengen van een losliggende walk-off 
mat 
- Afmeting: Diepte 1250 mm; dikte 22 mm; breedte 
conform breedte poort plus 2500 mm. 

st 1,00 I 

- Materiaal: Borstels van nylon op aluminium 
profielen met onderlinge afstand 4 mm. 
- Kleur: Zwart 

721420 639999 Aanbrengen walk-off mat st 3,00 N 
Situering: t.p.v. doorlooppoort 
Betreft: het aanbrengen van een losliggende walk-off 
mat 
- Afmeting: Diepte 1250 mm; dikte 22 mm; breedte 
conform breedte poort plus 250 mm. 

st 3,00 I 

- Materiaal: Borstels van nylon op aluminium 
profielen met onderlinge afstand 4 mm. 
- Kleur: Zwart 

73 

7310 

LICHTINSTALLATIE EN SCOREBORD 

plaatsen scorebord 

731040 518199 Plaatsen scorebord uit depot st 1,00 V 
Situering: toeschouwerspad tussen de 2 velden) 
Betreft:terugplaatsen scorebord uit depot Materiaal: 
staal Inclusief fundering 
Vrijgekomen scorebord plaatsen in overleg met de 
directie nader te bepalen locatie op het sportcomplex 
Scorebord verwijderd volgens BPN 131140 

731050 263199 Aansluiten kabel incl. leveren st 1,00 V 
Situering: toeschouwerspad/overhoek tussen de 2 
velden) 
Betreft: verlengen en aansluiten van kabel op 
scorebord Scorebord geplaatst volgens BPN 
731040 

74 STRAATMEUBILAIR 

741 AFVALBAKKEN 

741010 619999 Aanbrengen afvalbakken st 6,00 V 
Situering: rondom veld 
Betreft: afvalbak zonder fundering st 6,00 L 
Plaatsen op aanwijzing van de directie 
Type: Bammens Capitole Prestige 
Kleur NS Geel, met logo van afval 
Materiaal: stalen U frame van buis met bak 
Plaatsen d.m.v. boren gaten in betonplaat en 
afsmeren met krimpvrije beton 
Kleur beton: antraciet post 1,00 L 
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben, deze 
vervoeren naar een door 
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het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. 
Stortleges komen voor rekening van de aannemer. 

8 WERK VAN ALGEMENE AARD 

80 WERKTERREIN 

800010 610101 Inrichten van werkterrein. EUR N 
In het inrichten van het werkterrein is begrepen het 
aanvoeren en opstellen van alle voor het werk 
benodigde bouwkantoren, keten, wagens, 
werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van 
parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het 
aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde 
kabels en Ieidingen.Hulpmiddelen opdrachtgever: 
nader gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). : 
geen hulpmiddelen opdrachtgever benodigd. 

800020 610102 Opruimen van werkterrein. EUR N 
In het opruimen van het werkterrein is begrepen het 
opbreken en afvoeren van alle voor het werk 
benodigde bouwkantoren, keten, wagens, 
werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken en 
afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen en 
hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand 
brengen van het werkterrein. 

1 Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke 
toestand brengen 

81 TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS 

810010 611101 Ter beschikking stellen van werknemers. uur 20,00 V 
2 Werknemers Bouwbedrijf groep B (grondwerker) 

810020 611101 Ter beschikking stellen van werknemers. uur 20,00 V 
4 Werknemers Bouwbedrijf groep D (stratenmaker) 

82 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL 

820010 611203 Ter beschikking stellen van een hydraulische 
graafmachine. 

uur 20,00 V 

4 Bakinhoud: ten minste 0,75 m3 

820020 611204 Ter beschikking stellen van een vrachtauto. uur 20,00 V 
5 Laadvermogen: ten minste 16 ton 

1 Zelflossend 

820030 611204 Ter beschikking stellen van een vrachtauto. uur 20,00 V 
4 Laadvermogen: ten minste 12 ton 

1 Zelflossend 
1 Met hydraulische laad- en losinrichting 

820040 611205 Ter beschikking stellen van een wiellader. uur 20,00 V 
2 Bakinhoud: ten minste 1 m3 

83 DIRECTIEKEET 
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830010 610203 Gebruik van keet. EUR N 
Situering: in overleg met directie 
Betrefd: het plaatsen van een keet 

3 De keet voorzien van een chemisch toilet 
9 - een ruimte voor vergaderingen en eetgelegeheid 

waarin minimaal 8 personen aan tafel en stoelen 
kunnen plaats nemen. 
- een ruimte voor een toezichthouder met bureau en 
tafel. 

1 	 De aannemer draagt zorg voor het verstrekken en 
serveren van warme en koude dranken, het 
schoonhouden, het verwarmen en elektrisch 
verlichten, het nodige drink- en waswater, zeep en 
schone handdoeken 

84 REVISIE 

840010 256401 inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N 
1 Betreft: Betreft inmeten en verwerken van alle 

ondergrondse en bovengrondse gegevens. 
4 Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet waarbij 

eveneens de hoogte ligging wordt vastgelegd zodat 
een vastlegging in X, Y en Z plaatsvindt. 
Hoogte ligging t.o.v. N.A.P. 

3 Gegevens verwerken in besteks-/detailtekeningen en 
uiterlijk 3 weken na gereedkomen van de 
werkzaamheden verstrekken. 

2 Gegevens (digitaal) uiterlijk 3 weken na het 
gereedkomen van de werkzaamheden verstrekken 

85 COORDINATIE 

850010 611199 Coordinatie werkzaamheden. EUR N 
Hierin is begrepen het overleggen met en het 
coordineren van de werkzaamheden door derden 
relatie hebbende met de werkzaamheden 
omschreven in dit bestek. Rekening moet worden 
gehouden met eventuele werkzaamheden zoals 
plaatsen veldverlichting, aanpassing scoreborden, 
afroepen van door directie beschikbaar gestelde 
materialen. 
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BESTEKS 
POST- 
NUMMER 

HOOFD- 
CODE 

CATALOGUSNUMMER 
DEFICODE 

1 	2 	3 4 5 6 
OMSCHRIJVING 

EEN- 
HEID 

HOEVEELHEID 
RESULTAATS 
VERPLICHTING 

HOEVEELHEID 
TER 
INLICHTING 

9 STAARTPOSTEN 

91 EENMALIGE KOSTEN 

95 STELPOSTEN 

950010 610501 Stelpost. EUR 10.000,00 V 
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter 
zake van: 

1 Door de directie op te dragen kleine leveringen en 
werkzaamheden 

1 Acceptatiekosten op aanwijzing van de directie 

950020 610501 Stelpost. EUR 10.000,00 V 
T.b.v. het bijleveren en verwerken van infill materiaal 
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter 
zake van: 

1 Door de directie op te dragen kleine leveringen en 
werkzaamheden 

1 Acceptatiekosten op aanwijzing van de directie 
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3. BEPALINGEN 
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HFD PAR ART LID 

01 	 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF 

01 01 	ALGEMENE BEPALINGEN 

01 01 01 	VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN 

01 	Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld 
in december 2010, hierna te noemen 'Standaard 2010', uitgegeven door de Stichting CROW. 

02 	De Standaard 2010 is tegen betaling van EUR 89,75 verkrijgbaar bij de Stichting CROW. 
Bestellingen uitsluitend via de CROW-website: www.crow.nl. 

03 	In afwijking op het bepaalde in artikel 01.01.01 lid 01 van de Standaard 2010, zijn de 
Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische 
installatiewerken 2012 (UAV 2012) van toepassing. 

04 	Op het werk zijn tevens van toepassing de normen van het NOC*NSF, zoals deze gelden 
voor aanleg en onderhoud van de betreffende sportvelden. Voorzover de normen van het 
NOC*NSF in strijd zijn met de bepalingen in de Standaard 2010, prevaleren de normen van 
de NOC*NSF. 

01 01 07 	OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN 

01 	Het bepaalde in paragraaf 14 lid 8 en lid 10 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing. 

02 	In afwijking op paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 verstrekt de aannemer telkens uiterlijk op 
de eerste werkdag van de opvolgende werkweek een op de voorgaande werkweek betrekking 
hebbende, door hem gedateerde en ondertekende lijst, bevattende opgaven omtrent de 
verwerkte verrekenbare en niet verrekenbare hoeveelheden aan de directie. 

01 02 	BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM 

01 02 02 	OPNEMING 

01 	In afwijking van het bepaalde in paragraaf 9 lid 5 van de U.A.V. 2012 kan, indien de directie 
niet binnen acht dagen na opneming een schriftelijke mededeling of het werk al dan niet is 
goedgekeurd aan de aannemer heeft verzonden, de aannemer bij aangetekende brief de 
directie vragen het werk goed to keuren. lndien de directie niet binnen acht dagen na 
ontvangst van de brief reageert wordt het werk geacht to zijn goedgekeurd. Indien een 
dergelijk verzoek niet wordt gedaan wordt het werk geacht to zijn afgekeurd 

01 04 	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING 

01 04 02 	LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN 

01 	Verrekening van wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van 
bouwstofgroepen vindt niet pleats; het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard 2010 is 
niet van toepassing. 

01 05 	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES 

01 05 01 	INDIENEN DECLARATIES 

01 	Declaraties met daarop aangegeven het besteknummer, dienstjaar, de omschrijving van het 
werk alsmede de 
desbetreffende afdeling indienen bij: 
Gemeente Den Haag 
Dienst OndenNijs, Cultuur en Welzijn 
Productigroep Sportvoorzieningen 
Afd. Financier] 
Postbus 12.652 
2500 DP DEN HAAG 
Een kopie van de declaratie dient te worden ingediend bij 
de directie van het werk. 
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De zinsnede in paragraaf 45 lid 1 van de U.A.V. 2012 "...met ingang van de dag, waarop de 
betaling uiterlijk had moeten geschieden." wordt vervangen door: "...nadat de aannemer de 
opdrachtgever schriftelijk in gebreke heeft gesteld.". 

Paragraaf 45 lid 2 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing. 

ZEKERHEIDSTELLING 

WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING 

Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard 2010 is niet van toepassing. 

De zekerheidsstelling als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de standaard 2010 moet bij de 
aanbesteder zijn binnengekomen binnen 5 dagen na de datum van het daartoe door of 
vanwege de aanbesteder gedane verzoek. 

In afwijking van het gestelde in § 43a lid 3 van de U.A.V. 2012 dient de waarde van de 
zekerheidsstelling gelijk te zijn aan onderstaande percentages van de aannemingssom en 
dient de zekerheid gesteld te worden in de vorm van een bankgarantie. 
5 % van de aanneemsom 	periode opdracht tot oplevering 
5 % van de aanneemsom 	periode van oplevering tot einde onderhoudstermijn 
2 )̀/0 van de aanneemsom 	garantietermijn (10 jaar na oplevering) 

De zekerheidsstelling zal geretourneerd worden aan de aannemer aan het einde van de in lid 
3 bedoelde periodes, indien sprake is van gebreken, op het moment dat alle gebreken zijn 
hersteld en door de directie zijn goedgekeurd. 

BIJDRAGEN 

BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK 

Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de 
Standaard 2010, wordt verlangd. 

BIJDRAGE FONDS COLLECTIEF ONDERZOEK GWW 

Een 'bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW als bedoeld in artikel 01.08.02 van de 
Standaard 2010, wordt verlangd. 

MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER 

ALGEMEEN 

Bij wegen e.d. waaraan werkzaamheden moeten worden verricht die voor het doorgaand 
verkeer mogen worden afgesloten, moet het werk zodanig worden ingedeeld c.q. moeten 
zodanige voorzieningen worden getroffen dat de via betreffende wegen e.d. ontsloten 
woningen, bedrijven, percelen grond, etc. te alien tijde bereikbaar zijn voor transporten met 
deze bestemmingen. Zonodig moet de aannemer, zonder verrekening hulp verlenen en 
tijdelijke voorzieningen treffen, voor het bereiken van deze percelen t.b.v. de eigenaren en 
gebruikers. 

02 	Alvorens tot afsluiting van een weg e.d. wordt overgegaan, dienen de vereiste maatregelen 
als bedoeld in lid 1 to zijn getroffen. 

03 	De aannemer licht bewoners en bedrijven tijdig in, omtrent de tijd en plaats van de diverse 
werkzaamheden welke consequenties hebben ten aanzien van de bereikbaarheid van hun 
woningen, bedrijven en percelen. 

04 	De werkzaamheden dienen zodanig to worden ingedeeld en gefaseerd to worden uitgevoerd, 
dat woningen, bedrijven, en winkels to alien tijde to voet bereikbaar zijn middels een 
begaanbaar gedeelte van minimaal 1,20m breed. Dit begaanbaar gedeelte kan bestaan uit 
bestaande verharding, nieuwe verharding of door toepassing van schotten. 

05 	lndien de aannemer de gemaakte afspraken, ten aanzien van de to nemen maatregelen in het 
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belang van het verkeer, niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van EUR 250,-
worden toegepast. 

01 13 	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN SCHEMA, WERKPLAN 

01 13 06 	ALGEMEEN 

01 	Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 
2012, verlangd. Waarin opgenomen: 

de door de opdrachtgever ter beschikkking te stellen bouwstoffen en materialen in het 
bestek 
de werkzaamheden als beschreven in onderhavig bestek, welke uitgevoerd dienen te 
worden door de inschrijver. 
de in elkaar grijpende werkzaamheden. 

01 14 	BOUWSTOFFEN 

01 14 02 	KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE)BOUWSTOFFEN) 

01 	Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met: 
KOMO-(attest-met-)productcertificaat; 
KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen; 
KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk; 

- 	GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen; 
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze 
kwaliteitsverklaringen. 

02 	Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen: 
voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit to Rijswijk; 
voor het KIWA-keur bij KIWA NV to Rijswijk; 
voor het KEMA-keur bij KEMA NV to Arnhem; 
voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology to Apeldoorn. 

03 	Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de 
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover 
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen. 

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als 
bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst to betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet 
met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege 
de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 2012, met dien verstande dat 
de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen. 
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren 
door een door de directie aan to wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een 
afschrift van het keuringsrapport aan de directie to overleggen. 

05 	Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden 
geacht to zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien het 
desbetreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op 
het werk zijn geInspecteerd. 

01 14 06 	MATERIALEN AANGEDUID MET MERKNAAM/LEVERANCIER 

01 	Materialen, producten en bouwstoffen in het bestek aangeduid met een merknaam of 
leverancier en/of type omschrijving dienen van het omschreven type to zijn en afkomstig van 
de aangeduide leverancier. 
Voor deze materialen, producten en bouwstoffen mag geen ander of gelijkwaardig 
materiaal,product of bouwstof geleverd worden. 

02 Wanneer producten en bouwstoffen in het bestek aangeduid met een merknaam of 
leverancier aangevuld met de tekst "of gelijkwaardig ", dan mag de opdrachtnemer ander 
producten toepassen na goedkeuring door de directie wanneer de gelijkwaardigheid 
aangetoond kan worden. 
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GARANTIE 

ALGEMEEN 

Daar waar in dit bestek garantie verlangd is, is paragraaf 01.15 Garantie van de ARW 2010 
van toepassing. Met uitzondering van garantie op kunstgras, daarvoor geldt paragraaf 51.84 
van dit bestek. 

GEBREKEN OPTREDEN TIJDENS GARANTIEPERIODE 

In afwijking op lid 011502 punt a van de ARW 2010 dient de opdrachtgever uitsluitend aan te 
geven aanspraak te maken op de garantie als gevolg van een geconstateerd gebrek. De 
volledige bewijslast licht bij de opdrachtnemer. 

VERZEKERINGEN 

C.A.R.-VERZEKERING 

Door de opdrachtgever is ten behoeve van de architect, adviseurs, constructeur, (onder) 
aannemers, installateur(s) een C(onstructie) A(II) R(isks)-verzekering afgesloten. Deze 
verzekering geldt als primaire dekking. Buiten het bouwterrein is transport/verblijf van voor de 
bouw bestemde materialen secundair gedekt. 

Verzekerde rubrieken: 
Verzekerde rubrieken en maximale dekking per ongeval of reeks van ongevallen met eon en 
dezelfde oorzaak: 
. Het werk (sectie I): aanneemsom, vermeerderd met algemene kosten(*); 
. Aansprakelijkheid (sectie II): € 1.250.000,00 als maximum per ongeval voor wettelijke 
aansprakelijkheid (primaire dekking); 
. Bestaande eigendommen (sectie III) € 1.250.000,00 als maximum per ongeval van de 
eigendommen gemeente Den Haag; 
. Eigendommen directie (sectie Ivb): € 11.500,00 op premier risque basis. 
De dekking loopt vanaf het moment waarop het werk een aanvang neemt tot het tijdstip 
waarop, na afloop van de onderhoudstermijn, definitief wordt opgeleverd. 
*) Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aannemingssom(men), 
verhoogd met leveranties van opdrachtgever en/of directie, alsmede honoraria van 
deskundigen, zoals ingenieurs- en architectendiensten, 
overige adviseurs, zomede kosten van toezicht en directie. 

03 Eigen risico sectie I t/m III: 
Cat. A en B (o.a. onderhoud en utiliteitsbouw) 
€ 2.500,00 per ongeval of reeks van ongevallen met een en dezelfde oorzaak en per pand 

per huisnummer; 
CAT. C (o.a. wegen, rioleringen) 
. € 3.500,00 per ongeval of reeks van ongevallen met een en dezelfde oorzaak en per pand 
per huisnummer; 
SECTIE IVB 
. € 250,00 per ongeval voor eigendommen personeel. 
Uitsluiting onder meer: 
. schade door brand, blikseminslag en explosie aan bestaande gemeente Den Haag 
eigendommen. 

bedrijfsschade, immateriele schade; (onder sectie I & Ill); 
. schade aan loodsen, keten en gereedschappen; 
. schaden ten gevolge van gebruik van explosieven; 
. en de algemene uitsluitingen als oorlogsmolest, atoomkernreactor, opzet schade ontstaan 
door goedvinden van de verzekerde etc.; 
. terrorisme. 
Voor de volledige tekst wordt naar de polisvoorwaarden verwezen. Voor nadere informatie 
kunt u zich wenden tot de makelaar van de opdrachtgever. 
Aon Nederland, afdeling Constructie-verzekeringen to Amsterdam telefoon (020) 430 56 15. 

04 Aansprakelijkheid:De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet, 
danwel volgens de U.A.V. 2012 wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige 
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bepaling betreffende verzekering in dit artikel. Hieronder wordt, naast de 
kosten verbonden aan het "eigen risico" en kosten/schaden die buiten de 
dekking van de verzekering vallen, mede verstaan zijn verplichtingen om alle schade volledig 
te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren, ongeacht of dit door de 
verzekering wordt gedekt of niet. 
Voorts dient de aannemer er voor zorg te dragen dat zijn Wettelijke en Contractuele 
Aansprakelijkheid is verzekerd krachtens een aansprakelijkheidsverzekering (bijv. Een 
Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven), welke verzekering onder meer dekking moet 
bieden voor de werkgeversaansprakelijkheid uit hoofd van boek 7:658 van het Burgerlijk 
Wetboek. Op de verzekering dient het Nederlands Recht van toepassing te zijn. Van de 
verzekering dient de aannemer voor aanvang van het 
werk een geldig verzekeringsbewijs aan de bouwdirectie te overleggen, waaruit o.a. blijkt dat 
het verzekerde bedrag minimaal EUR 2.500.000,00 per gebeurtenis bedraagt en deze 
dekking ook voor ingehuurde/ingeschakelde onderaannemers/leveranciers van toepassing is. 
Tevens dient de opdrachtgever als medeverzekerde te worden genoemd. 
Onverminderd het in paragraaf 6 lid 1 van de U.A.V. 2012 bepaalde, zullen de aannemer en 
de bij het werk betrokken onderaannemers voor eigen rekening zorg moeten dragen voor de 
verzekering tegen schade ten gevolge van Wettelijke 
Aansprakelijkheid welke voortvloeit uit gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van 
het werk. Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet 
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) geldt dienen overeenkomstig de 
voorschriften van die Wet door hem/hen verzekerd te zijn. Niet door in de vorige zin bedoelde 
verzekering gedekte motorrijtuigen mogen niet 
voor het werk worden gebruikt. Een afschrift van het geldige verzekeringsbewijs zal aan de 
bouwdirectie op diens verzoek direct worden versterkt. 

05 Verplichtingen bij schade en schade uitkering: 
De aannemer is verplicht ingeval van alle schade, hoe dan ook ontstaan en ongeacht de 
omvang, daarvan terstond kennisgeving te doen aan de bouwdirectie; de aannemer dient 
voorts alle schade te melden aan de makelaar van 
opdrachtgever middels daartoe door opdrachtgever ter beschikking gestelde 
schademeldingsformulier. 
Na het ontstaan van de schade is de aannemer verplicht de nodige maatregelen tot beperking 
daarvan te nemen. Bij aanwezigheid van de directie handelt hij daartoe onder haar 
goedkeuring. 
Schade uitkering volgens sectie I, III en IV van de CAR-verzekering zullen vanwege 
verzekeraars uitsluitend aan de opdrachtgever plaatsvinden. De ter zake van schade aan het 
werk ontvangen schade-uitkeringen zullen door opdrachtgever aan de aannemer worden 
uitgekeerd naar gelang deze met herstel of vervanging vordert, behoudens dat deel van de 
schade-uitkering dat de opdrachtgever 
toekomt ter dekking van door hem geleden schade c.q. gemaakte kosten, en/of door hem te 
vergoeden schade, waarvoor de aannemer verwijtbaar is. 
Schadepenningen Sectie II zullen na instemming van de gemeente Den Haag rechtstreeks 
aan de betrokkene kunnen worden uitbetaald. Vervolgens zal Centraal Beheer de gemeente 
Den Haag of de aannemer belasten voor het eigen 
risico Schaden, kosten en (eigen) risico('s) waarvoor volgens door de opdrachtgever 
opgelegde condities de aannemer aansprakelijk is en welke niet door deze verzekering 
worden gedekt blijven voor rekening van de aannemer. 
De (onder)aannemer(s)/installateur(s) wordt/worden geacht met de inhoud van de polls 
bekend te zijn. 

06 Schademeldingsprocedure: 
Alle schademeldingen dienen te worden gemeld bij de Produktgroep Risicomanagement van 
het Intern * Dienstencentrum (IDC) 
Fruitweg 17, 2525 KE Den Haag 
Postbus 12640, 2500 DN Den Haag 
Telefoon (070) 353 51 75 of (070) 353 51 77 
Zij geven, indien noodzakelijk, opdracht aan een expertisebureau. 

07 	Voor de aanvang van het werk verstrekt de directie een kopie van de polls, eventueel inclusief 
bijzondere voorwaarden, aan de aannemer. 
De bijzondere voorwaarden van de C.A.R.-polls binden de aannemer. 
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01 17 	VRIJGEKOMEN MATERIALEN 

01 17 01 	ALGEMEEN 

01 	Alle vrijgekomen materialen moeten voor elk weekend of vakantie zoveel mogelijk van het 
werk afgevoerd worden. Wanneer dit niet mogelijk is dienen de materialen op een deugdelijke 
en veilige manier opgeslagen te worden. 
Voorzieningen voor deugdelijke en veilige manier van opslag worden geacht inbegrepen to 
zijn in de desbetreffende besteksposten. 

02 	In aanvulling op artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard 2010 wordt vrijgekomen verpakkings-
en onbruikbare materialen van de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde 
bouwstoffen ook tot vrijgekomen materialen 
gerekend en moeten worden afgevoerd naar een door het bevoegdgezag erkende 
verwerkingsinrichting. 

01 18 	BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING 

01 18 01 	UITVOEREN VAN WERKZAAMHEDEN 

01 	Bomen tijdens de uitvoering beschermen volgens voorschriften als vermeld op poster 
'Boombescherming op bouwlocaties' uitgegeven door de vereniging Stadswerk Nederland. 
Te bestellen via: 
Vereniging Stadswerk Nederland 
Galvanistraat 1 
6716 AE Ede 
T. 0318 692721 
F. 0318 437653 
E. vereniging@stadswerk.n1 
I. www.stadswerk.n1 

01 18 04 	SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE 

01 	Het bepaalde in lid 01.18.05 van de standaard 2010 is niet van toepassing. Voor schade 
toegebracht aan bomen wordt het schadebedrag op EUR 500,= per boom per schadegeval 
vastgesteld. Het overig gestelde in paragraaf 01.18 is wel van toepassing 

02 	In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2010 bedraagt de 
schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen 
en kruiden: 
De werkelijke kosten van inspectie, aankoop gelijkwaardig vervangend (plant)materiaal, het 
aanbrengen van het materiaal inclusief zorgvuldige nazorg. 

01 18 05 	BEGRIP: KWETSBARE ZONE 

01 	Rond elke te handhaven boom bevindt zich een (vaak niet direct zichtbare) zone waarbinnen 
restricties gelden. Wanneer voor de betrokken bomen in het bestek of op bijbehorende 
tekeningen geen specifieke aanduiding van de kwetsbare zone is opgenomen, geldt als 
kwetsbare zone het 
gebied vanaf het hart van de stam tot 1,5 meter buiten de kroonprojectie. 
Als kwetsbare zone geldt zowel de ondergrondse als de bovengrondse ruimte binnen het 
aangegeven gebied. 
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01 18 08 	WERKZAAMHEDEN BIJ TE HANDHAVEN BOMEN ALGEMEEN 

01 	In aanvulling op artikel 01.18.01 lid 01 en 02 en artikel 01.18.02 lid 01 van de Standaard 2010 
wordt bepaald dat onder de wortelzone wordt verstaan de bodem tot 1 meter buiten de 
kroonprojectie met een minimum afstand van 3 meter uit de stam. 

02 	Onder de kroonprojectie van een boom geen materialen opslaan, geen gronddepot maken of 
vaste en vloeibare afvalstoffen deponeren. 

03 	Onder de boomkronen of binnen een afstand van ten minste 3 meter is het de aannemer niet 
toegestaan machines, bouwketen, noodtoiletten en dergelijke te plaatsen. 

04 	Transport van materieel en bouwstoffen dient uitsluitend via de vooraf vastgestelde 
bouwwegen te geschieden. 

05 	Wanneer tijdens de groeiperiode, vanaf maart t/m oktober, gebronneerd moet worden, zal er 
retourbemaling moeten worden uitgevoerd. 

06 	Wortels die na het verwijderen van de bestrating aan de buitenlucht zijn blootgesteld, direct 
afdekken met minimaal 0,05 m. uit het werk komend (zoet) zand. 

07 	Indien op de in lid 01 genoemde wortels machinaal moet worden gereden, deze afdekken met 
0,25 m. uit het werk komend (zoet)zand. 

08 	De afwatering rondom to handhaven bomen garanderen, zodat geen wateroverlast kan 
ontstaan. 

09 	In de stam geen draadnagels en dergelijke slaan of stroppen om de stam aanbrengen. 

01 18 10 	VERBODSBEPALINGEN 

01 	Het (tijdelijk) tegen of op de wortelvoet of plantspiegel, stam of kroon plaatsen van materiaal 
of materieel is niet toegestaan, ook niet wanneer deze is voorzien van een 
lokale afscherming. 

02 	Het aan een boom binden, hangen of bevestigen van materiaal of materieel is niet 
toegestaan. 

03 	Het van een boom afzagen of innemen van takken, dan wel de uitvoering van enige vorm van 
snoei, voor zover niet specifiek door de directie goedgekeurd, is niet toegestaan. 

04 	Voor het niet naleven van de in lid 01 t/m 03 opgenomen bepalingen zal per overtreding een 
korting conform het gestelde in artikel 01.18.04 worden toegepast. 

01 19 	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 

01 19 02 	VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOoRDINATIE 

01 	Het aanstellen van de in de artikelen 2.31 en 2.33 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het 
Arbeidsomstandigheden besluit bedoelde coordinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt 
door de aannemer. 

02 	Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het 
dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de 
directie. 

01 23 	WERKGEBIED / BOUWPLAATS 
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VOERTAAL OP HET WERK 

De voertaal op en met betrekking tot het werk is de Nederlandse taal. 

De dagelijkse leiding op het werk dient het gebruik van de Nederlandse taal in woord en 
geschrift te beheersen. 

GELUIDHINDER EN MILIEU 

MATERIEEL 

De te gebruiken pompen, aggregaten, compressoren, enz. moeten binnen het werk op ruime 
afstand van omringende gebouwen worden opgesteld. Deze apparatuur, evenals 
graafmachines e.d., moeten van een geluidgedempt type zijn en/of zodanig zijn afgeschermd 
dat het equivalente geluidsniveau van de in en op het werk gebruikte machines niet meer 
bedraagt dan: 
- 60 dB (A) - van 07.00 uur tot 19.00 uur op werkdagen 
aan de gevel van woningen; 
- 45 dB (A) - van 19.00 uur tot 07.00 uur op werkdagen 
en gedurende het weekend aan de gevel van woningen; 
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02 	De verbranding in de motoren van de toe te passen machines moet zo volledig mogelijk en 
reukloos zijn. 

03 	in aanvulling op paragraaf 6 lid 6 van de U.A.V. 2012 geldt het volgende: 
De aannemer dient rekening te houden met de verplichtingen inzake geluidshinder volgend uit 
de 
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de betreffende gemeente. 
De verplichtingen van de aannemer bestaan uit: 
- Het aanvragen van ontheffing (APV) voor het uitvoeren van week-endwerkzaamheden. De 
aannemer dient rekening te houden met een doorlooptijd van minimaal 2 weken; 
- Het doen van een onderzoek naar de te verwachten geluidsoverlast en een inventarisatie 
van de 
geluidgevoeligheid van de bebouwing in de nabijheid van het werk; 
- Het analyseren van eventuele knelpunten in relatie tot de APV; 
- Het treffen van maatregelen om te voldoen aan de geluidseisen gesteld in de APV dan wel 
het bestek; 
- Het treffen van maatregelen om geluidshinder te beperken. 

01 25 	REGELING SOCIAL RETURN 5-50 % GEMEENTE DEN HAAG 

01 25 01 	INZET VAN WERKLOZE WERKZOEKENDEN, STAGIAIRES, 

01 	Regeling Social Return Den Haag 
Bij aanbestedingen boven € 200.000 geldt de regeling Social Return Den Haag. Deze regeling 
is ingegaan op 1 juli 2007 onder de naam '5%-regeling Den Haag' en is gewijzigd op 1 januari 
2013. 
De regio Haaglanden werkt aan een samenleving voor zijn inwoners waar iedereen aan 
meedoet. Een baan zorgt ervoor dat mensen midden in de maatschappij staan. Daarom wil 
de regio Haaglanden zoveel mogelijk werkzoekenden aan een baan helpen. 
De meeste mensen zijn prima in staat om op eigen kracht een baan te vinden, maar een deel 
van de werkzoekenden heeft er moeite mee. Via de regeling Social Return Den Haag doen 
deze mensen werkervaring op waardoor de stap naar de arbeidsmarkt voor hen makkelijker 
wordt. Tegelijkertijd stimuleert de regeling het maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
Regeling Social Return Den Haag 
De regeling geldt bij gemeentelijke aanbestedingen boven € 200.000. Als de regeling voor uw 
bedrijf geldt, is het de bedoeling dat u een deel van het werk laat uitvoeren door 
werkzoekenden. Als 'werkzoekenden' gelden: 
werkloze werkzoekenden 
stagiairs 
leerlingen 
mensen die vallen onder de Wet sociale werkvoorziening 
mensen met een WIA- of Wajong-uitkering 
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U gebruikt hiervoor tenminste 5% tot maximaal 50% van de aanneemsom. Gaat het om een 
aanbesteding van 'werken', dan wordt het percentage niet berekend over de volledige 
aanneemsom. Eerst worden de kosten voor materiaal en materieel van de aanneemsom 
afgetrokken. Het percentage wordt berekend over het restbedrag. 

02 Invulling regeling 
Opdrachtnemers spreken de definitieve invulling af met de projectmanager Social Return van 
het Werkgeversservicepunt Den Haag. 
De inzet van de mensen geldt voor minimaal een half jaar. Als de uitvoering van een opdracht 
minder tijd kost, kijkt de gemeente samen met u naar een passende invulling van de regeling. 
Kan geen of een zeer laag percentage mensen worden ingezet? Dan is het ook mogelijk dat 
maatschappelijk verantwoordelijke ondernemers op een andere, nader af to spreken wijze 
hun bijdrage leveren aan de re-integratie en participatie van werkzoekenden, stagiairs en 
leerlingen. 
Als de regeling Social Return Den Haag van toepassing is, vermeldt de gemeente dat al bij de 
aankondiging van een aanbesteding. De regeling Social Return wordt bovendien als 
aanvullende bijzondere voorwaarde opgenomen in het bestek, de offerteaanvraag of het 
programma van eisen. 

03 Voordeel regeling Social Return 
Bedrijven die al ervaring hebben met Social Return , melden dat de regeling winst kan 
opleveren. Schakel werkzoekenden in voor ondersteunende werkzaamheden, dan heeft het 
gekwalificeerde personeel meer tijd voor het specialistische werk. 
Bovendien geven opdrachtnemers aan dat de uitvoering van de regeling in de praktijk meevalt 
omdat maatwerk het uitgangspunt is. De projectmanager kan u helpen bij het vinden van 
geschikte werkzoekenden, maar u kunt ook andere instanties vragen personeel to leveren dat 
voldoet aan het profiel van de doelgroep. 

04 Na de gunning 
Na de definitieve gunning maakt u binnen 7 werkdagen een afspraak met de projectmanager 
Social Return 	telefoon: 	 1 , e-mail: 	 Met de 
projectmanager maa t u afspraken over e uitvoenng van de rege ing ocial Return Den 
Haag binnen uw project. Deze afspraken worden op papier vastgelegd. 
Hierbij hanteert Den Haag het uitgangspunt dat strikte toepassing van Social Return niet de 
(mede)oorzaak mag zijn dat de (bedrijfsvoering van de) opdrachtnemer in de problemen 
raakt, of dat de kwaliteit of het vereiste resultaat van de gegunde opdracht niet wordt behaald. 

05 Verantwoordingsverplichtingen 
Als opdrachtnemer heeft u voor de regeling Social Return verantwoordingsverplichtingen. U 
stuurt de Haagse projectmanager Social Return op afgesproken termijnen een overzicht 
volgens een bepaald format. Hierin vermeldt u de uitgaven voor het personeel dat u inzet 
en/of de wijze waarop de regeling anders is ingezet. Ook als u met onderaannemers werkt, 
blijft u eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling Social Return . 
Vanaf de datum van aanvang zoals bedoeld in paragraaf 7 lid 1 van de U.A.V. 2012 dient u 
genoemde overzichten vierwekelijks to verstekken, waarbij u een afschrift hiervan doet 
toekomen aan de directie 

06 Resultaat 
Indien na ontvangst van het laatste overzicht, tevens eindrapportage, blijkt dat aan de 
afspraken in het kader van de regeling Social Return 5-50% is voldaan zal een zgn. groene 
kaart worden verstrekt. 

07 	Niet aan afspraken houden 
Als u niet aan de verplichtingen voldoet en dus geen groene kaart ontvangt, dan betaalt de 
gemeente u niet volledig uit. Het bedrag dat u had moeten besteden aan de inzet van 
personeel uit de doelgroep, wordt dan ingehouden op de betaling. Of het bedrag wordt 
teruggevorderd als de gemeente al heeft betaald. 

08 Adres & contact 
Projectcoordinatie regeling Social Return Den Haag 
Werkgeversservicepunt Den Haag 
Binckhorstlaan 119 
2516 BA Den Haag 
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Telefoon: H.  
E-mail: vijiprocentregeling.szw©denhaag.n1 

01 26 	BETALINGSREGELINGEN: MEER EN MINDER WERK 

01 26 01 	ALGEMEEN 

01 	Te verstaan is onder: 
ophoogpercentage: 
het percentage dat het aandeel uitdrukt dat de som van de posten "algemene kosten" en 
"winst en risico" uitmaakt van het subtotaal zoals dit is te herleiden uit de gewaarmerkte 
inschrijvingsstaat. Het percentage 
wordt afgerond op tienden. 

04 	Op het werk zijn tevens van toepassing de normen van het NOC*NSF, zoals deze gelden 
voor het onderhoud van de betreffende sportvelden. Voorzover de normen van het NOC*NSF 
in strijd zijn met de bepalingen in de Standaard 2010, prevaleren de normen van de 
NOC*NSF. 

01 26 02 	VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK 

01 	Voor de verrekening van meer en minder werk zoals bedoeld in paragraaf 35 van de U.A.V. 
2012 wordt het ophoogpercentage toegepast, echter met een maximum 
van 10,0. 

02 	Lid 01 is niet van toepassing op stelposten zoals bedoeld in paragraaf 37 van de U.A.V. 2012. 

03 	Artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard 2010 is niet van toepassing. 

04 	Meerwerk wordt alleen gehonoreerd indien vooraf gemeldt wordt en goedgekeurd wordt door 
de opdrachtgever. 

22 	 GRONDWERKEN 

22 01 	BEGRIPPEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN 

22 01 14 	VERDICHTEN GROND EN ZAND 

01 	Indien in het bestek is vermeld dat grond door middel van "wiel aan wiel" of " spoor aan 
spoor" te verdichten dient dit te geschieden met normaal GWW materieel zoals wiellader, 
mobiele kraan of tractor met een totaal gewicht van minimaal 10 ton. 

02 	In aanvulling op art. 22.02.06 van de Standaard 2010 dient per 100 m werkvak door de 
aannemer te worden vastgesteld of de vereiste verdichtingsgraad voor cunet(ten) en rioolsleu 
(f)(ven), zijn behaald. Bij rioolsleuven dienen per lokatie 2 monsters te worden beproefd, te 
weten op 50% van de buishoogte en op 0,60 m boven de bovenzijde van de buis. 

22 02 	EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN 

22 02 01 	ALGEMEEN 

01 	De op het werk voorkomende punten van meetkundige grondslag zoals kadaster-stenen, 
hoekpunten, kilometeringspalen, baken, piketten e.d. mogen uitsluitend in het bijzijn van een 
ambtenaar van de betrokken dienst of instantie worden uitgegraven, verwijderd of herplaatst. 

02 	Verschillende kwaliteiten grond ook in depot gescheiden verwerken. Daarbij moet 
onderscheid worden gemaakt in grondsoort en milieutechnische kwaliteit / classificatie. 

03 	Indien grond tijdelijk in depot wordt gezet, de gronddepots naderhand volledig afgraven, 
zodanig dat het oorspronkelijk maaiveld intact blijft c.q. in de oorspron- 
kelijke toestand wordt gebracht, ook wat betreft de hoogteligging. 
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OPHOGING EN AANVULLING 

Bij aanvullen met ontgraven grond de daarin voorkomende voorwerpen verwijderen zoals 
bonken en scherven. 

De dikte van de aanvulling mag maximaal 0,50 m per laag bedragen. 

In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.02.06 de leden 04 en 05 van de Standaard 2010 
mag de verdichting van aanvulling en ophoging gemeten worden door meting van de 
conusweerstand. 

Indien de aanvulling en ophoging geschiedt met zand, tijdens het aanvullen het zand 
verdichten tot een indringingsweerstand die per 10 mm diepte met ten minste 0,20 MPa toe-
neemt dan wel ten minste 4 MPa bedraagt op een diepte van ten hoogste 200 mm. 

VOORKOMEN VERSTUIVING 

Het treffen van maatregelen ter voorkoming van verstuiving van zand behoort tot de 
verantwoordelijkheid van de aannemer. 

BESCHERMING TE HANDHAVEN BOMEN 

Wanneer er graafwerkzaamheden moeten worden gerealiseerd binnen de kwetsbare zones 
van to handhaven bomen dan is voor deze werkzaamheden de volgende primaire randvoor-
waarde van toepassing: de uitvoering van graafwerkzaamheden mag slechts in beperkte 
mate schade veroorzaken aan de boom (wortels) en zijn groeiplaats en mag de duurzame 
instandhouding van de boom nooit in gevaar brengen. 

Voor bodembewerking gelden de volgende randvoorwaarden. Binnen de kwetsbare zone en 
buiten de in overleg met de directie to bepalen afstanden mag bodembewerking rond de 
boom alleen in de toplaag plaatsvinden (tot max. 0,10 m -m.v.), wanneer hierbij geen 
(verhoute) wortels worden beschadigd met een diameter groter dan 1,0 cm. 

22 03 	INFORMATIE-OVERDRACHT GRONDWERK ALGEMEEN 

22 03 03 	BEWIJS VAN OORSPRONG 

01 

02 

22 04 

22 04 01 

01 

02 

03 

De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van de door hem geleverde 
grond (zand), afgegeven en ondertekend door de producent / leverancier ervan. 
Op het bewijs van oorsprong dient minimaal vermeld to zijn: 
a. de naam van de producent / leverancier; 
b. de aard en de herkomst van de grond (zand); 
c. de resultaten van onderzoeken door of namens de producent / leverancier uitgevoerde 

onderzoeken (zeefanalyses). 

Het bewijs van oorsprong dient minimaal 2 weken voor verwerking aangeleverd to worden 
aan de directie 

RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDWERKEN, ALGEMEEN 

GEOTEXTIELEN EN ROOSTERS 

Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen geotextielen en roosters, in 
afwijking van het bepaalde in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de U.A.V. 1989, door 
de aannemer worden verwerkt zonder dat daaraan een goedkeuring door de directie is 
voorafgegaan. 

Bouwstoffen als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden verwerkt, nadat de aannemer door 
eigen onderzoek of uit door derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de 
bouwstoffen aan de gestelde eisen voldoen. 

De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoelde bouwstoffen to nemen en deze 
to onderzoeken. Het gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de U.A.V. 
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De in lid 01 genoemde gegevens worden door de aannemer vastgelegd en desgevraagd aan 
de directie ter beschikking gesteld. 

MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN 

OMREKENTABEL (SOORTELIJK GEWICHT IN KG/M3) 

Zand 	 vast 	1700 
Klei 	 vast 	1600 
Veen 	 Niet voorbelast 1200 
Teelaarde 	 vast 	1600 
Lava 0-16 	 vast 	1600 
E-bodemas 	 vast 	1600 
Menggranulaat 	 vast 	1850 
SBR 	 500 

DRAINAGE 

EISEN EN UITVOERING HORIZONTALE DRAINAGE 

DICHTHEID AANVULLINGEN 

Aanvullingen van sleuven, putten en dergelijke zoveel mogelijk eenzelfde dichtheid geven als 
de omringende grondslag, opdat geen zettingsverschillen optreden. 

MEET- EN VERREKENMETHODEN HORIZONTALE DRAINAGE 

METING LENGTE DRAINREEKS 

In afwijking van het bepaalde in artikel 23.17.01 lid 01 van de Standaard 2010 wordt bepaald 
dat de lengte van de drainreeksen, waarin tevens de lengte is begrepen van de verwerkte 
eindbuizen, putten, doorspuitvoorzieningen en verbindingsstukken, wordt bepaald door 
meting in het werk. 

LEIDINGWERK 

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 

OPSLAG 

Rubberringen, PVC-materiaal, en overige materialen opslaan in gesloten stalen container(s). 

ALGEMEEN 

Uiterlijk twee weken na een daartoe gedaan verzoek van de directie, dient de aannemer een 
puttenstaat in tweevoud in bij de directie. De puttenstaat wordt voor dit onderdeel aangemerkt 
als een gedetailleerd werkplan in de zin van par. 26 lid 6 van de UAV 1989. 

In de puttenstaat dienen de volgende gegevens to worden vermeld: 
- 	het putnummer; 

afmetingen en hoogte van de put; 
materiaal waarvan de put is gemaakt; 
b.o.b. hoogten van de op de put aan to sluiten leidingen; 
de diameter van de op de put aan te sluiten leidingen. 

2012 is hierop van toepassing. 

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 

ZAND, BEDRIJFSCONTROLE 

Gedurende het aanbrengen van zand voor aanvullingen en/of ophogingen en van zand voor 
zandbed verricht de aannemer bedrijfscontrole aangaande de verdichtingsgraad van het 
zand per laag. Hij stelt de directie in de gelegenheid deze te volgen. 
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03 Bestelling van de in de puttenstaat vermelde materialen mag pas plaatsvinden na 
goedkeuring door de directie. 

25 05 03 	REVISIE GEGEVENS 

01 	De inlaten, erfscheidingsputjes, ontstoppingsstukken en de uiteinden van alle gelegde 
leidingen onmiddellijk, na goedkeuring door de directie, handmatig inmeten ten opzichte van 
de putten en/of gevels. 
Deze meetgegevens binnen veertien dagen overhandigen aan de directie. 
Meetgegevens dienen analoog op A4 formaat en digitaal te worden aangeleverd (dwg.formaat 
- AUTOCAD). 

02 	De putten dienen genummerd te zijn volgens opgave van de directie. 
a. Op de revisiegegevens de BOB's, putdekselhoogten, schildmuren, drempelhoogten en - 

breedtes, kolken, ontstoppingsstukken, T-stukken, bochten, overige bijzondere punten 
en tevens de gebruikte materialen (aard en diameter buizen, putten en kolken) 
vermelden. 

b. In EXCEL dient van het hoofdriool een tabel te worden aangeleverd die tenminste omvat: 
- de putnummers; 
- X, Y coordinaten (RD) met een nauwkeurigheid van 50 mm (hart put); 
- Z coordinaten (N.A.P.) met een nauwkeurigheid van 10 mm; 
- in geval van overstort de drempelhoogte en -breedte; 
- een toelichting bij bijzondere punten (zoals schildmuur overstort, etc). 

25 12 	EISEN EN UITVOERING 

25 12 04 	MONTAGE LEIDING 

01 	Bij rioolbuizen met rubberringverbinding mag de rubberring niet gedraaid of met ongelijke 
spanning worden aangebracht en moet de rubberring, tijdens het intrekken, over de gehele 
omtrek van de buis rollen of glijden. 

02 	Bij rioolbuizen met rubberringverbinding dient de rubberring op de helft van de mofdiepte te 
liggen en mag de positieve en negatieve afwijking 0,01 m bedragen. 

03 	Metselwerk voor stellagen moeten steens worden uitgevoerd. 

04 	In DWA huisaansluitingen mogen geen bochten van 90° toegepast worden, dit dient 2x een 
bocht 45° te zijn. 

05 	In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.12.04 behoort het op maat zagen van 
rioleringsbuizen van beton tot de resultaatsverplichting. Hiervoor zal geen verrekening 
plaatsvinden. 

25 12 05 	HUIS- EN KOLKAANSLUITLEIDINGEN 

01 	Met het aanvullen van sleuven van huis- en kolkaansluitleidingen mag slechts dan worden 
begonnen als de juiste ligging (plaats en hoogte) ten behoeve van revisietekeningen door de 
aannemer is ingemeten. 

25 12 07 	VERPLICHTINGEN AANNEMER 

01 	Indien bij de oplevering van het werk geconstateerd wordt, dat het riool is verontreinigd met 
vuil, voortvloeiend uit de uitvoering, dan wordt het riool gereinigd op kosten van de aannemer 
zonder dat hiervoor verrekening plaatsvindt. 

25 12 13 	BOETEBEPALING 

01 	Bij het in gebreke blijven van overdracht van revisiegegevens, zoals omschreven in par 
25.13.07 zal een korting van EUR 250,-- per dag in rekening worden gebracht. 

25 13 	INFORMATIE-OVERDRACHT RIOLERINGEN 
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25 13 06 	PUTTENSTAAT 

01 	Alvorens inspectie-, overstort-, en/of pompputten to bestellen, maken of aanbrengen, dient de 
aannemer een puttenstaat ter goedkeuring aan de directie to overleggen. 

25 13 07 	REVISIE RIOLERING 

01 	De maatvoering van de revisie uitvoeren met een nauwkeurigheid van 25 mm in het 
horizontale vlak en 10 mm in het verticals vlak. 

02 	De aannemer zorgt voor duidelijke schetsen, minimaal op A4 formaat, van de door hem 
gelegde en gerenoveerde leidingen. Hierop most worden aangegeven: 
1. De hoogte t.o.v. N.A.P. van rioolputten: 

a. het stroomprofiel van de put. 
b. de binnen-onderkant van de aansluitende leidingen 

in de put. 
c. de bovenkant van het midden van de putdeksel. 

2. De totals h.o.h. lengte tussen twee opeenvolgende 
controleputten. 

3. Inwendige afmetingen met materiaalsoort van rioolputten. 
4. De diameter van de leiding met materiaalsoort. 
5. De plaats, maten en materiaal van de inlaten gemeten 

t.o.v. de inspectieputten. 
6. De plaats en diameter van de huis- en 

kolkaansluitingen, evt. ontstoppingsstukken, 
eindpunten van leidingen. Inmeten ten opzichte van 
vaste punten zoals gebouwen. 

7. Situering van de beeindiging van uitleggers gemeten 
t.o.v. harde punten, zoals gebouwen. Incl. b.o.b. ter 
plaatse van beeindiging. 

8. Overige bijzonderheden van de leidingen en de putten. 

03 	lndien van de aannemer wordt verlangd dat hij digitale revisietekeningen t.b.v. de riolering 
maakt, verwerkt hij de door de directie akkoord bevonden revisiegegevens, zoals aangeleverd 
volgens lid 02, op door de opdrachtgever verstrekte digitale ondergrond waarin de situatie in 
RD-coOrdinaten is vastgelegd. Deze digitale ondergrond wordt aangeleverd in MicroStation 
V8 .dgn bestandsformaat. 

04 	De aannemer verstrekt de directie twee analogs concept-revisie-tekeningen ter acceptatie. 
Na acceptatie verstrekt de aannemer per 4 witdrukken van de geaccepteerde revisie tekening 
en een CD-Rom met digitale MicroStation V8 bestanden in .dgn bestandsformaat. 

05 	Behalve de in lid 02 genoemde revisiegegevens dient de revisie tekening eveneens to zijn 
voorzien van: 
- bestaande situatie met straatnamen en huisnummers. 
- de naam van de leverancier van de putrand. 
- naam opdrachtgever, naam aannemer, tijdstip van 

uitvoering, naam uitvoerder aannemer, naam directie. 
- kleurcodering van leidingen. 
- bijbehorende legenda. 

25 15 	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 

25 15 04 	KOLKEN 

01 	Kolken die tengevolge van werkzaamheden van de aannemer zijn volgeraakt met zand, 
dienen to worden gereinigd door of namens de aannemer. 

02 	Reinigingskosten als bedoel in lid 01 zijn voor rekening van de aannemer. 

26 	 KABELWERK 
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26 02 	EISEN EN UITVOERING KABELWERK 

26 02 01 	AANBRENGEN VAN GRONDKABEL 

01 	Grondkabel moet zonder toepassing van verbindingsmoffen worden aangebracht, 
behoudens voor zover de benodigde lengte niet op een standaard haspel is te leveren of als 
de benodigde lengte om praktische redenen niet in zijn geheel is te verwerken. 

02 	De toepassing van verbindingsmoffen behoeft de goedkeuring van de directie. 

03 	De grondkabels dienen op een diepte van ten minste 0,60m te worden aangebracht, 
afwijkingen zijn alleen toegestaan na goedkeuring directie UAV (goedkeuring voor 
aanbrengen). 

28 	 TECHNISCHE BEPALINGEN FUNDERINGSLAGEN 

28 12 	EISEN EN UITVOERING LAGEN VAN STEENMENGSEL 

28 12 02 	EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT 

01 	De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 
mm bedragen. 

28 12 03 	UITVOERING 

01 	Steenmengsel niet aanbrengen op een bevroren ondergrond. 

28 15 	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 

28 15 03 	ONDERZOEKSRESULTATEN VERDICHTING 

01 	De aannemer overlegt de directie de resultaten van de bedrijfscontroles naar de 
verdichtingsgraden van de de aangebrachte funderingslagen. 

02 	De gegevens worden een week na uitvoering overlegd. 

28 17 	MEET- EN VERREKENMETHODEN LAGEN VAN STEENMENGSEL 

28 17 01 	VERDICHTINGSGRAAD 

04 	De opdrachtgever verlangt een rapportage over de verdichtingsgraad van de fundering voor 
het aanbrengen van de bitumineuze verharding. 

05 	De opdrachtgever verlangt een rapportage over de verdichtingsgraad van de fundering voor 
het aanbrengen van de elementen verharding. 

30 	 TECHNISCHE BEPALINGEN WEGVERHARDINGEN I 

30 12 	EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 

30 12 01 	AFWERKEN AARDEBAAN 

01 	De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste 
verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm. 

31 	 WEGVERHARDINGEN II 

31 42 	EISEN EN UITVOERING STRAATWERK 
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31 42 02 	EISEN AAN DE UITVOERING 

01 	Opgebroken en in het werk te hergebruiken materialen, indien nodig, vervoeren naar de plaats 
van verwerking. 
Deze materialen zodanig opnemen en vervoeren, dat stuk gaan wordt voorkomen. De 
directie bepaalt welke 
opgenomen materialen waar worden hergebruikt. 

02 	Passtukken ten behoeve van de volgende materialen dienen te worden gezaagd : 
- trottoirbanden 
- opsluitbanden 
- betontegels 

03 	Geen oude en nieuwe bestratingsmaterialen door elkaar aanbrengen. Waar oude en waar 
nieuwe materialen worden toegepast overleggen met de directie. 

04 	Bij aansluiting op bestaand werk en/of kolken e.d. de banden zuiver passend zagen en 
stellen. Tegelsrij waarin kolken zijn geplaatst dienen met een klik van 3cm dieper gestraat to 
worden tov de omgeving. 

31 42 03 	UITVOERING NIEUWE KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN 

01 	Het pasmaken van banden dient to geschieden door middel van zagen. 

02 	Bij aansluiting op bestaand werk en/of kolken e.d. de banden zuiver passend zagen en 
stellen. 

31 43 	INFORMATIE-OVERDRACHT STRAATWERK 

31 43 01 	WERKPLAN EN LOGBOEK BESTRATINGSWERK 

01 	De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 31.43.02 lid 03 van de Standaard 
2010 zijn: 
a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit 

bijlage I van CROW-publicatie 282: 
Ruimte:beperking in ruimte door sportvelden (oppervlakte sportvelden niet berijden) 
Talud: n.v.t. 
Verband: halfsteensverband, stroomverband, elleboogverband, keperverband 
Materialen: betontegels 300x300x45 mm, 300x300x60 mm, 400x600x50 mm, 400x600x60 
mm, betonstraatstenen 210x105x80 mm en betonstraatstenen 210x210x8Omm 

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is: in de directe omgeving 
c. Wijze van de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding is in 

mechanisch pakket van de in navolgend overzicht genoemde leverancier(s);De 
aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking to stellen 
elementenverharding of to roepen bij de aangegeven producent/leverancier ervan: 

Bouwstof 	Producent/leverancier 
n.v.t. 

d. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering: 
- aanleg gehele sportpark waarbij het centrale plein in een tweede fase aangelegd dient to 
worden, na de bouw van de kantine (door derden). 

31 45 	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 
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ALGEMEEN 

Tot het aanbrengen van een bestrating en het herstraten behoort tevens het op hoogte stellen 
van aanwezige straatpotten en merkstenen. 

Tot het aanbrengen van de opsluiting behoort ook het eventueel zagen en pasmaken van de 
elementen. 

Tot het aanbrengen van de bestrating behoort ook het eventueel zagen en pasmaken van het 
bestratingsmateriaal. 

In aanvulling op art. 34.45.01 lid 01 behoort tot het afstrooien, inwassen of invegen van een 
bestrating tevens het leveren van het benodigde brekerzand ten behoeve van het afstrooien 
met een hoeveelheid van ten hoogste 1 m3 per 100 m2 bestrating. 

BOUWSTOFFEN STRAATWERK 

BETONSTRAATSTENEN 

In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.46.05 van de Standaard 2010 moeten de 
afmetingen van betonstraatstenen voldoen aan de volgende afmetingen: 
afmetingen standaardformaat in mm 

kei 	 dik 	 waal 
formaat 	formaat 	formaat 

lengte 	 211 	 211 	 200 
breedte 	105 	 69 	 50 
dikte 
De dikte h is in de desbetreffende bestekspost vermeld. 
Toleranties Zie NEN-EN 1338 artikel 5.2.4 

51 	 GROENVOORZIENINGEN 

51 01 	BEGRIPPEN GROENVOORZIENINGEN 

51 01 06 	ALGEMEEN 

01 	De velden mogen alleen worden bereden met machines en tractoren waarvan de wieldruk en 
het profiel van de banden (gazonbanden), zodanig is dat geen oneffenheden in de velden 
ontstaan en de grasmat niet wordt beschadigd. 

51 02 	EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENING 

51 02 01 

01 

WERKEN NABIJ TE HANDHAVEN BEPLANTING 

In de kroonprojectie zijn de hiernavolgende bewerkingen niet toegestaan tenzij de directie 
anders beslist: 
- opslag van bouwmaterialen en plaatsen van keten; 
- manoeuvreren met en parkeren van voertuigen; 
- bevestigen van voorwerpen aan en om stam of takken; 
- machinale bewerking van grond; 
- ontgravingen en ophogingen. 

51 82 	EISEN EN UITVOERING KUNSTGRAS SPORTVELDEN 
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51 82 01 	ALGEMEEN 

01 	De constructie dient, naast de in deel 2.2 omschreven bestekspost, aan de in bepaling 
51.82.01, 51.82.03 en 51 82 06 t/m 10 vermelde eisen te voldoen op het moment van 
gereedkomen/oplevering alsmede aan het einde van de onderhoudstermijn. 

Aan het einde van de onderhoudstermijn zal het veld nogmaals getoetst worden aan de 
bestekseisen. 

Indien aan het einde van de onderhoudstermijn het veld niet meer aan de bestekseisen 
voldoet dient de aannemer er op eigen kosten voor zorg te dragen dat het veld weer voldoet 
aan de bestekseisen. 

03 Kunstgrasvelden moeten worden aangelegd onder begeleiding van een door NOC*NSF 
geaccrediteerde keuringsinstantie. Alle keuringskosten zijn voor rekening van de 
opdrachtgever. 
De eindkeuring volgens NOC*NSF moet plaats vinden voor de oplevering. 

08 

10 	In aanvulling op 51.82.01 lid 01 worden aan de sportvloer de volgende aanvullende eisen 
gesteld: 

De kunstgrasconstructie dient te voldoen aan de sporttechnische norm NOC*NSF- 
KNVB2-15 en FIFA One en two star normering 
Nationaal certificaat (verplichtingen onderbouw en bovenbouw). 
Tevens moet het veld voldoen aan de reglementen van de KNVB en FIFA. 

51 82 02 	ONDERHOUD 

04 	Het Onderhoudsplan dient opgedeeld te zijn in de volgende deelprocessen 
Algemeen 
Dagelijks onderhoud 
Periodiek onderhoud 
Groot en specialistisch onderhoud 
Inspecties en keuringen 

Algemeen 
a. Gedurende de gehele levensduur van het kunstgrassysteem zal het dagelijks 

onderhoud onder verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer (1 e jaar) 
opdrachtgever resterende levensduur) worden uitgevoerd door de bespelende 
verenging. 

b. Gedurende het eerste jaar na oplevering (onderhoudstermijn) is de 
Opdrachtnemer verantwoordelijk voor al het dagelijks, periodiek en groot en 
specialistisch onderhoud conform het onderhoudsplan. Na de onderhoudstermijn 
zal dit onderhoud gedurende de (eventueel) resterende levensduur worden 
uitgevoerd door de Opdrachtgever. 

c. De Opdrachtnemer houdt, voor zolang hijzelf verantwoordelijk isoor (een deel 
van) het onderhoud, een systematisch en voor de Opdrachtgever te raadplegen 
dossier bij waarin gegevens zijn opgenomen met betrekking tot de uitgevoerde 
inspecties en onderhoudsbewerkingen. In dat dossier zijn in ieder geval,doch niet 
uitputtend, gegevens opgenomen met betrekking tot: 

de momenten waarop inspecties hebben plaatsgevonden; 
de bevindingen van die inspecties; 
de momenten waarop onderhoudsbewerkingen zijn 
uitgevoerd; 
de aard van de uitgevoerde onderhoudsbewerkingen; 
de weersomstandigheden tijdens deonderhoudsbewerkingen; 
het bij het onderhoud gebruikte materiaal, het ingezette 
materieel en de ingezette personen; 
het resultaat van het uitgevoerde onderhoud; 
eventuele geconstateerde bijzonderheden gedurende de 
onderhoudsbewerkingen. 
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Vastlegging van deze gegevens geschiedt zodanig dat wordt voldaan aan de 
hieraan door NOC*NSF of daaraan gerelateerde sportbonden gestelde eisen. 

d. De Opdrachtnemer evalueert eenmaal per jaar het uitgevoerdeonderhoud en de 
bevindingen tijdens de uitgevoerde inspecties en keuringen. Op basis van deze 
evaluatie legt de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever ter Acceptatie indien 
noodzakelijk een bijgesteldOnderhoudsplan voor. 

05 	Dagelijks onderhoud 
a. 	Het benodigde dagelijks onderhoud wordt door de Opdrachtnemer 

beschreven in het onderhoudsplan en omvat in ieder geval, doch niet uitputtend: 
•Het verwijderen van zwerfvuil, kauwgom en braaksel. 
•Het toezicht houden op de gebruiksvoorschriften uit het 
onderhoudsplan 

b. 	Het dagelijks onderhoud wordt uitgevoerd door de bespelende vereniging. 

06 Periodiek onderhoud 
a. Het benodigde periodieke onderhoud wordt door de Opdrachtnemer 

beschreven in het onderhoudsplan en omvat in ieder geval, doch niet uitputtend: 
Het verwijderen van gevallen blad. 
Het schoonmaken van de bestrating binnen het hekwerk, 
waaronder de bestrijding van onkruid, algen en mos. 
Het toezicht op het dagelijks onderhoud. 
De inspectie en indien noodzakelijk het herstel van naden, 
belijningen koppen van de cirkels en strafbalstippen; 
De inspectie en indien noodzakelijk het herstel van 
hekwerken en attributen op veiligheid 
De inspectie en indien noodzakelijk het herstel van de 
tegelverhardingen binnen het hekwerk (waaronder 
eventuele sproeikoppen). 
Het decompacteren en beluchten van het infillmateriaal van 
het kunstgrasveld. 
Het herverdelen van het infillmateriaal op de intensief bespeelde delen. 

b. Herstel van naden, belijningen, hekwerken, attributen, tegelverhardingen en 
sproeiers is enkel onderdeel van heperiodieke onderhoud voor zover het geen 
onderdeel is van de garantiebepalingen. Zo lang voor deze herstelwerkzaamheden 
garanties gelden, dienen deze werkzaamheden in eerste instantie als onderdeel van 
de garanties te worden uitgevoerd. 

c. Het periodieke onderhoud wordt uitgevoerd zo vaak als is omschreven in het 
onderhoudsplan maar tenminste zodra het nodig is om het veld goed bespeelbaar 
te houden. 

d. Het verwijderen van het blad e.d. wordt zodanig uitgevoerd, datvoldaan wordt aan 
kwaliteitsniveau A+ conform het Ambitiethema Schoon op basis van de 
Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2010 van het CROW. 

e. Wanneer de Opdrachtnemer voornemens is om dit periodieke onderhoud uit te 
voeren, meldt hij dit minimaal een week van tevoren met een omschrijving van de 
aard van de onderhoudsbewerkingen aan de Opdrachtgever of maakt 
structurelen afspraken met de opdrachtgever en gebruikers wanneer 
werkzaamhedne worden uitgevoerd. 

07 	Groot en specialistisch onderhoud 
a. Het benodigde specialistische onderhoud wordt door de Opdrachtnemer 

beschreven in het onderhoudsplan en omvat in ieder geval, doch niet uitputtend: 
Het leveren en bijvullen van infillmateriaal 
Het herstel van oneffenheden in het veld (kunstgras eenderhoudstegel) 
Dieptereiniging van het kunstgrasveld 
Intensief vegen van het kunstgrasveld 
Toezicht op het dagelijks en periodiek onderhoud. 

b. Herstel van oneffenheden is enkel onderdeel van het groot en specialistisch 
onderhoud voor zover het geen onderdeel is van de garantiebepalingen. Zo lang 
voor deze herstelwerkzaamheden garanties gelden, dienen deze werkzaamheden 
in eerste instantieals onderdeel van de garanties te worden uitgevoerd. 

c. Het specialistische onderhoud wordt uitgevoerd zo vaak als is omschreven in het 
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onderhoudsplan maar tenminste zodra het nodig is om het veld goed bespeelbaar 
te houden. 

d. Het groot en specialistisch onderhoud wordt gedurende de gehele 
levensduur uitgevoerd door de Opdrachtnemer. 

e. Wanneer de Opdrachtnemer voornemens is om dit specialistische 
onderhoud uit te voeren, meldt hij dit minimaal een week van tevoren met een 
omschrijving van de aard van de onderhoudsbewerkingen aan de Opdrachtgever. 

51 82 03 	UITVOERINGSTECHNISCHE NORMEN EN EISEN 

01 	Aan het verleggen van de sportvloer worden de volgende aanvullende eisen gesteld: 
Op de naden dient aan een zijde van de vezelrij minimaal de helft van de vezelrijafstand 
van de mat aan backing te blijven staan. 
De vezelrij afstand bij de naad moet gelijk zijn aan de vezelrij in de grasmat rekening 
houdend met een naad van 2 mm. 
Kopsenaden met uitzondering van die naden die ontstaan bij het insnijden van de 
belijning zijn niet toegestaan. 
Passtroken buiten de belijning moeten minimaal 1 ml breed zijn. 
Plooien of uitgesneden plooien in de mat zijn niet toegestaan. 
Rechte lijnen bestaan over de voile lengte uit een stuk. 
Het insnijden van de gebogen lijnen gebeurt in overleg met de directie. 

51 82 05 	INSPECTEREN 

01 	Kosten voor de inspectieronde en de rapportage dienen in de aannemingssom (bestekspost 
451010) te zijn inbegrepen. 

a. Opdrachtnemer onderwerpt het veld regelmatig aan visuele inspecties en plant 
op basis van die inspecties de onderhoudsbewerkingen, binnen de kaders van het 
onderhoudsplan. Geconstateerde bijzonderheden worden door de 
Opdrachtnemer direct aan de Opdrachtgever gemeld. 

b. Eenmaal per jaar vindt op uitnodiging van de Opdrachtnemer een 
gezamenlijke inspectie van het kunstgrasveld plaats waarbij eetnertegenwoordiger 
van de Opdrachtnemer en een vertegenwoordiger van de Opdrachtgever aanwezig 
is. Tijdens deze bijeenkomst wordt het kunstgrasveld geInspecteerd conform artikel 
51.82.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2010. 

c. Eenmaal per jaar vindt op initiatief en in aanwezigheid van de Opdrachtgever een 
keuring plaats van het veld door een door NOC*NSF geaccrediteerde 
keuringsinstantie, waarbij het veld wordt getoetst aan de eisen op basis van de 
garantieregeling. De Opdrachtgever brengt de Opdrachtnemer na ontvangst van het 
keuringsrapport op de hoogte van de uitkomst van deze keuring. 

d. Binnen een jaar na de oplevering zal namens de Opdrachtgever het veld nogmaals 
door een door NOC*NSF geaccrediteerde keuringsinstantie worden getoetst aan de 
eisen conform deze vraagspecificatie. 

e. Indien het veld bij een keuring niet voldoet aan eisen conform deze 
vraagspecificatie en de daarin opgenomen garantieregeling, legt de 
Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk een plan van aanpak ter Acceptatie voor aan 
de Opdrachtgever waarin wordt omschreven op welke wijze en binnen welke 
termijn het veld weer zal voldoen aan de eisen. 

f. Nadat de Opdrachtnemer de benodigde werkzaamheden heeftuitgevoerd, vindt 
voor rekening van de Opdrachtnemer en in aanwezigheid van de Opdrachtgever 
een herkeuring plaats dooreen door NOC*NSF geaccrediteerde keuringsinstantie. 
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51 82 10 	MATERIAALTECHNISCHE NORMEN EN EISEN VOETBALVELD 

01 	In aanvulling op bestekspost 401510 in deel 2.2 worden aan de sportvloer de volgende 
aanvullende eisen gesteld: 
- De sportvloer dient op de dag van inschrijving te zijn vermeld op de sportvloerenlijst 

(http://sportvloerenlijst.nocnstn1/)  conform onderstaande geldende normen: 
- Sport: Voetbal (outdoor); 
- Status: laboratorium goedgekeurd of erkend en gecertificeerd; 
- Gebruiksvorm: Wedstrijd en Training B-categorie; 
- Type: FIFA TWO STAR en FIFA ONE STAR 
- De toe te passen constructie dient min. 0,40 m te zijn. 
- De sportvloer waarmee wordt ingeschreven dient aantoonbaar minimaal te voldoen aan 
onderstaande eisen: 
- Vezeltype: 
	

100% PE 
monofilement 

- Vezel dikte: 	 min. 250 micron over het 
breedste gedeelte van de vezel 

- Dtex: 
	

12000 
Backing type: 	 glasvezel versterkt 

- Vezelhoogte: 
	

60 mm 
- Totale mat dikte: 
	

62 mm 
- Aantal steken per 10cm breedte 

	
6 st. 

- Aantal steken op een rij per 10 cm lengte 
	

16 st. 
- Aantal tufts per m2 
	

10000 st. 
Aantal filamenten per m2 

	
120000 st. 

Vezelgewichtt: 
	

25 gram per mm per m2 
- Totaal backing gewicht: 

	
1400 gram per m2 

- Waterdoorlatendheid 
	

300 ml/min. 
- Vezelkleur: 
	

twee kleuren groen 
Het veld dient te zijn voorzien van de officiele belijning conform het normblad ISA-
KNVB2-B1.1 Kleur: Wit Inclusief belijning ten behoeve van de instructiezones bij de dug-
outs; kleur wit, maximale maatvoering. 

- Vezel moet Kleurvast zijn overeenkomstig DIN 54004,schaal 7 
- Vezel moet UV stabiel zijn overeenkomstig DIN 53387, 6000u en ISM en 4892; 
- De kunstgrasconstructie mag niet voorzien zijn van shockpad, foamlaag of e-layer om te 

voldoen aan de gevraagde sporttechnische eisen. Deze mag uitsluitend aangelegd 
worden op een onderbouw van lava, zand/lava of gecertificeerde puingranulaten, 
toevoegingen zijn niet toegestaan; 
Er mag geen rubber worden toegepast in de onderbouw; 
De hoogte van de (vrije) vezel welke boven de infill uitsteekt, dient direct na eindkeuring 
minimaal 18 mm te bedragen; 
De kunstgrasmat dient te worden ingestrooid met zand, cryogeen gemalen sbr, kurk), 
dat aantoonbaar voldoet aan de eisen van het besluit bodemkwaliteit. (categorie 
vormgegeven bouwstof). Bovenzijde infill is gelijk aan bovenzijde opsluitband; 
De kunstgrasconstructie dient zodanig te worden aangebracht, zodat er wordt voldaan 
aan de zorgplicht uit de wet Milieubeheer; 
De mat moet aan de hand van een laboratoriumonderzoek de goedkeuring van een 
erkende keuringsinstantie hebben; 
De aan to brengen kunstgrasmat dient exact hetzelfde to zijn als waarmee is 
ingeschreven; 

02 	Het vezelgewicht als bedoeld in lid 1 wordt bepaald aan de hand van ISO 8543: 1998 (E) 
De Vezelhoogte als bedoeld in lid 1 wordt bepaald aan de hand van ISO 1763-1986 (E). 

51 84 	RISICOVERDELING EN GARANTIES 
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51 84 01 	GARANTIE KUNSTGRAS 

01 	Het bepaalde in paragraaf 51.84.01 lid 2 van de Standaard 2010 is niet van toepassing: 

02 	De onderstaande garantiebepalingen op basis van het model Branchevereniging versie 2.1 
zijn van toepassing, waarbij bepalingen 3, 6 en 7 aangepast zijn (daar het nu een algemeen 
kunstgrasveld betreft): 

1. Definities: 
a) bestek: de beschrijving van het werk dan wel vraagspecificatie, de daarbij behorende 

tekeningen, de voor het werk geldende voorwaarden en, indien van toepassing: de nota 
van inlichtingen en het proces verbaal van aanwijzing. 

b) garant: de aannemer van het bestek. 
c) opdrachtgever: de opdrachtgever van het bestek. 
d) kunstgrasveld: het geheel van onderbouw, fundering en toplaag, waarbij het 

kunstgrasveld is uitgevoerd conform de in bijlage I opgenomen specificaties. 
e) productgarantie: garantie dat het kunstgrasveld voldoet aan de, op grond van bijlage I aan 

het kunstgrasveld gestelde, constructieve eisen en dat het kunstgrasveld bestand is 
tegen UV-straling, temperatuur, vocht, rot en schimmel. 

f) prestatiegarantie: garantie dat het kunstgrasveld voldoet aan de, op grond van bijlage I 
aan het kunstgrasveld gestelde speltechnische eigenschappen. 

g) garantie: product-en/of prestatiegarantie. 

2 	Het bepaalde in deze garantieverklaring is van toepassing, tenzij het bestek anders 
bepaalt. 

3 	De Garant verbindt zich jegens de Opdrachtgever alle tijdens de garantieperioden 
genoemde opgetreden gebreken, die redelijkerwijs kunnen worden toegeschreven aan 
de minder goede hoedanigheid of gebrekkige uitvoering, op eerste aanzegging van de 
Opdrachtgever zo spoedig mogelijk to herstellen. 

4 	Indien de Opdrachtgever het kunstgrasveld gebruikt in afwijking van het beoogde gebruik 
dan wel het kunstgrasveld niet overeenkomstig de door Garant bij oplevering ter hand 
gestelde onderhoudsvoorschriften heeft onderhouden, wordt vermoed dat 
geconstateerde gebreken niet worden toegeschreven aan de minder goede 
hoedanigheid dan wel gebrekkige uitvoering. Onder het beoogde gebruik wordt in deze 
garantieverklaring verstaan het gebruik in uren zoals dat in bijlage 1 onder C door 
Opdrachtgever is aangegeven. 
Bij een significante wijziging van het gebruik is de overeengekomen garantie niet meer 
van toepassing. Garant en opdrachtgever treden dan, voorafgaand aan de wijziging, in 
overleg over een aanpassing van de garantietermijn. 

5 	Een op grond van deze garantieverklaring overeengekomen garantie geldt vanaf het 
moment van opleveren van het kunstgrasveld. 

6 	Op de opdrachtgever rust de verplichting over de onderhoudsperiode van 12 maanden 
van het uitgevoerde onderhoud een digitaal logboek bij to houden en na uitvoering aan de 
opdrachtgever over to dragen. 

7 	Van de garantie is uitgesloten: 
gebreken die het gevolg zijn van van buiten komend onheil, onjuist gebruik en/of onjuist 
onderhoud zoals, maar niet beperkt tot: 
vandalisme, brand, gebruik van chemische middelen welke niet door de garant zijn 
aanbevolen en rampen; 
gebruik van onjuiste of ondeugdelijke (sport)attributen en/of onjuiste of ondeugdelijke 
sportschoenen; 
gebruik van het veld in afwijking van de ontwerpnormen; 
verkeerd of onvoldoende onderhoud, dan wel onderhoud dat niet aan de instructies en 
voorschriften van garant voldoet. 

8. 	De verplichtingen van garant uit hoofde van deze garantie zullen nimmer verder gaan 
dan herstel van het gebrek. 



Bladnr. 80 van 90 
	

Dienst onderwijs, Cultuur en Welzijn 
	

RAW1353-88584 
05-03-2015 
	

Produktgroep Sportvoorzieningen, afd. Bouw & Techniek 
Besteksnummer: 2015-18-B 
Deel 1 Aanleg kunstgrasvoetbalveld 

HFD PAR ART LID 

9. Indien door garant op grond van deze garantieverklaring wordt overgegaan tot gehele of 
gedeeltelijke vervanging van het kunstgrasveld zal door de opdrachtgever aan garant een 
redelijke vergoeding worden betaald voor het gebruik sedert het eerste gereedkomen van 
het kunstgrasveld tot het moment van eerste melding van het gebrek aan garant, welke 
vergoeding in goed onderling overleg zal worden bepaald. In geval van gedeeltelijke 
vervanging zal de vergoeding slechts dan voor betaling in aanmerking komen indien er 
door het herstel sprake is van een verlengde levensduur van het veld. 

10. Op deze garantieregeling is dezelfde geschillenregeling van toepassing als de 
geschillenregeling die van toepassing is op het bestek. 

51 84 04 	SPECIFICATIES TE GARANDEREN KUNSTGRAS VOETBALVELD 

02 	A. Voor het kunstgrasveld wordt afgegeven een product- en prestatiegarantie conform 
de volgende norm(en) en voor de duur van: 
Het kunstgrasveld dient het eerste jaar na aanleg tot en met de einde 
onderhoudstermijnkeuring te voldoen aan de FIFA** norm. Het 2e tot en met het 8e jaar 
dient de mat te voldoen aan de FIFA* norm. 
De vigerende NOCNSF-KNVBV2-18 (Voetbalveld bestaand) norm gedurende het 9e t/m 
12e jaar. 

B. De aard van het gebruik van het kunstgrasveld per jaar bestaat uit: 
schoolsport 	 1000 uren 
competitie 	 500 uren 
trainingen 	 1000 uren 
anders 	 700 uren 
Totale speeluren 	3200 uren 

C. Eventuele overige specificaties van het kunstgrasveld: 
Zie 51.82.01, 51.82.02 en 51.82.03 

D. Het onderhoud van het kunstgrasveld zal na de onderhoudstermijn worden verzorgd door: 
Opdrachtgever dagelijks en jaarlijks 

51 85 	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN KUNSTGRASVELD 

51 85 01 	AANLEG 

01 	De aannemer aan wie het bestek gegund wordt moet van de aan te leggen constructie een 
doorsnede tekening incl. omschrijving aan de directie overhandigen. Indien van toepassing 
moet er ook een legplan van alle te gebruiken materialen geleverd worden. Dit legplan moet 
inzicht geven in de maatvoering van de te gebruiken materialen. De doorsnede tekeningen en 
het legplan moeten voor de aanvang van de werkzaamheden aan de directie worden 
overhandigd en moeten door de directie worden goedgekeurd. 

02 	Voor het kunstfgrasveld dient een gebruiksinstructie te worden bijgevoegd. Deze instructie 
moet inzicht geven in de door de opdrachtgever uit te voeren onderhoudswerkzaamheden en 
van de weersomstandigheden die het gebruik van het veld beperken. 

61 	 TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD 

61 04 	RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN 

61 04 01 	KORTING 

01 	Voor beschadigingen toegebracht aan wegmeubilair zal een korting worden toegepast gelijk 
aan de nieuwwaarde van het betrokken meubilair verhoogd met een toeslag van 20%. Deze 
korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is. 

62 	 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING 
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62 05 	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN 
UITVOERING 

62 05 01 	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER 

01 	Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste 
bouwvergadering door de aannemer worden overgelegd. 
Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet worden 
gehouden bij het opstellen van dit plan. 
De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken. 
Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden 
meegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer 
worden aangebracht. 
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit 
schriftelijk aan de directie mee. 
Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de 
daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen. 

02 	Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden 
gewijzigd. 

03 	Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar 
verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te 
wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen. 

89 	 DUURZAAMHEID 

89 25 	VRIJKOMENDE MATERIALEN 

89 25 01 	RESTMATERIALEN VAN PVC, PE EN PP LEIDINGSYSTEMEN 

01 	Opgegraven en vrijgekomen restmaterialen van PVC, PE en PP leidingsystemen dienen 
ontdaan van aanhangend vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden 
afgevoerd naar een erkend verwerker van kunststof leidingmateriaal. Dit kan met 
gebruikmaking van het door BureauLeiding te Den Haag geco6rdineerd landelijk 
inzamelsysteem "Buizen Inzamel Systeem" (BIS) ten behoeve van een gesloten ketenbeheer 
en recycling. 
BureauLeiding is te bereiken via telefoon 070-4440650, fax 070 4440661 of per e-mail 
bis@bureauleiding.nl. 

02 	De vrijgekomen restmaterialen van PVC, PE en PP leidingsystemen mogen niet 
stukgeslagen of vermalen worden of in de container aangestampt worden: dit geldt als 
vervuiling en zal afgekeurd worden. 
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BIJLAGE 1: FORMULIEREN TEN BEHOEVE VAN DE INSCHRIJVING 
- inschrijvingsbiljet 
- inschrijvingsstaat 
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BIJLAGE 2: EIGEN VERKLARING 
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BIJLAGE 3: AANBESTEDINGSLEIDRAAD 
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BIJLAGE 4: V EN G PLAN 
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BIJLAGE 5: KEURINGSLEIDRAAD 
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BIJLAGE 6: MILLEUKUNDIGE ONDERZOEKEN 
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BIJLAGE 8: PROGRAMMA VAN EISEN 
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BIJLAGE 9: N.A.P GEGEVENS 
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Behoort bij: 2015-18--B 

INSCHRIJVINGSBILJET 

De hierna te noemen inschrijver(s): 

A)  
gevestigd te: 
KVK-nummer: 

B)  
gevestigd te: 
KVK-nurnmer: 

C)  
gevestigd te: 
KVK-nurnmer: 

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een 
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats) 

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2015-18--B 

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document) 

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het 
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft) 

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van: 
euro 
(bedrag in 
cijfers) 

euro 
(bedrag in 
letters) 

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt: 
euro 
(bedrag in 
cijfers) 

euro 
(bedrag in 
letters) 

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de 
aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 
2010). 
De inschrijvers wijzen als gemachtigde om hen voor alle zaken het werk betreffende te vertegenwoordigen 
aan, de hierboven onder A) genoemde inschrijver. 
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbieding te doen overeenkomstig de bepalingen van 
Aanbestedingsreglement Werken 2012 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met 

inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving 
relevante stukken. 

Gedaan op  	 (datum), te 	 

De inschrijver(s) 
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A)  

(hand 
tekening) 

(naam) 
(functie) 

B)  

(hand 
tekening) 

(naam) 
(functie) 

C)  
(hand 

tekening) 

(naam) 
(functie) 
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Behoort bij: 2015-18--B 

INSCHRIJVINGSSTAAT 

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) 
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n): 

A) 	 
gevestigd te: 

B)  
gevestigd te: 

C)  
gevestigd te: 

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een 
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats) 
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BESTEKS 
POST- 
NUMMER 

OMSCHRIJVING 
EEN- 
HEID 

HOEVEELHEID 
RESULTAATS 
VERPLICHTING 

PRIJS 
PER EENHEID 
IN EURO 

TOTAAL BEDRAG 
IN EURO 

1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 

11 BOUWTERREIN INRICHTING 

1110 Toe•ankeli'kheid werkterrein 
111010 Toepassen rijplaten. EUR N 

1111 Schoonmaken werkterrein 
111110 Schonen terrein. EUR N 

1112 Nulmetinq 
111210 Schouw en nulmeting EUR N 

1120 Tijdelijk hekwerk 
112010 Toepassen tijdelijke afrastering. EUR N 

1130 Toegankeliikheid overige velden 
113010 Tijdelijke afrastering tbv bereikbaarheid velden. EUR N 
113020 Toepassen kunststof rijplaten. EUR N 

1140 Kabels en leidingen 
114010 Graven en aanv. sleuf, niet mech. (diepte tot 1 m) m 10,00 V 

12 VERKEERSMAATREGELEN 
120010 Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en). EUR N 
120020 Toepassen verkeersmaatregelen EUR N 
122030 Toepassen bebording bouwterrein EUR N 

13 OPRUIMWERKZAAMHEDEN 

131 SPORTINRICHTING 

1310 Sportinrichting (afvoeren) 
131010 Demonteren en opnemen dug-out. (afvoeren) st 2,00 N 
131030 Verwijderen hoekvlaggen (afvoeren) st 4,00 N 

1311 Sportinrichting (hergebruik) 
131120 Opnemen wedstrijddoel (in depot) st 2,00 N 
131130 Afsluiten kabel st 1,00 N 
131140 Opnemen scorebord (in depot)) st 1,00 N 

132 VERWIJDEREN RIOLERING 

1323 Verwijderen kolken 
132310 Graven en aanvullen werkgat/-put . st 17,00 V 
132340 Opnemen straatkolk t.b.v. hergebruik st 14,00 V 
132350 Opnemen straatkolk t.b.v. hergebruik st 3,00 V 

1324 Verwijderen leidingen VWA / HWA 
132410 Graven en aanvullen sleuf tot 1m (niet zandgrond). m 310,00 V 
132420 Verwijderen kunststofbuis.160 mm m 310,00 V 

133 VERHARDINGEN 

1330 Kantopsluiting / goten 
133010 Opbreken molgoot hergebruik m 310,00 V 
133020 Opbreken molgoot afvoeren m 89,00 V 

1331 Elementverharding (afvoeren) 
133120 Opbreken betontegels. (300x300x45 mm) 

afvoeren 
m2 24,00 N 

133130 Opbreken betontegels. (300x300x45 mm) depot m2 113,00 V 
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133210 Opnemen verharding van prefab. 
betonplaten.afvoer 

20,00 V 

133220 Opnemen verharding van prefab. betonplaten. 
afvoer 

6,00 V 

1333 Asfaltverharding (afvoer) 
133310 Zagen verharding.asfalt 55,00 V 
133320 Opbreken asfaltverharding niet teerhoudend asfalt. 280,00 V 
133330 Opbreken asfaltverharding niet teerhoudend asfalt. 55,00 V 
133340 Opbreken asfaltverharding niet teerhoudend asfalt. 120,00 V 
133350 Opbreken asfaltverharding niet teerhoudend asfalt. 6,00 V 

1334 Funderingen (afvoeren) 
133410 Verwijderen funderingslaag.afvoer 280,00 V 
133420 Verwijderen funderingslaag. afvoer 55,00 V 
133430 Verwijderen funderingslaag.afvoer 120,00 V 
133440 Verwijderen funderingslaag. afvoer 6,00 V 

135 DRAINAGE 
135010 Afkoppelen drainage. putten N 
135020 Graven en aanvullen werkgat/-put drainage 14,00 V 
135040 Verwijderen drain- /controleputten. 14,00 N 
135050 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. hoofddrain 72,00 V 
135060 Verwijderen kunststofbuis (hoofd afvoerleiding) 72,00 V 
135080 Verwijderen kunststofbuis.zuigdrains 1.526,00 V 

136 AFRASTERING 

1361 Afrastering (depot) 
136110 Verwijderen reclameborden depot 375,00 V 
136120 Verwijderen reclamesysteem depot 267,00 V 
136130 Verwijderen afrastering (leunhekwerk). 3 zijden 267,00 V 

137 VERWIJDEREN BEREGENING 

1371 Verwijderen beregening 
137110 Graven en aanvullen werkgat/-put tbv sproeiers . 22,00 V 
137130 Opnemen sproeiers en afsluiters 22,00 V 
137140 Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m). 560,00 V 
137160 Verwijderen kunststofbuis. beregening 560,00 V 
137170 Verwijderen grondkabel. beregening 560,00 V 

1381 Meterkast 
138110 Afsluiten huidige voeding beregening in meterkast 1,00 N 
138120 Ontkoppelen grondkabel beregening. 1,00 N 

1382 Grondkabels 
138210 Graven en aanvullen sleuf beregening. 10,00 V 
138220 Verwijderen grondkabel beregening. 10,00 V 

1383 Beregeningspomp 
138310 afkoppelen beregeningspomp 1,00 N 

1384 Beregeningspomphuis 
138410 Verwijderen beregeningspomphuis depot 1,00 N 
138420 Plaatsen beregeningspomphuis 1,00 N 

139 VERWIJDEREN GROEN 

1395 Frezen gras 
139510 Frezen sportvelden. 90,00 V 
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2 GRONDWERK 

201 GROND ONTGRAVEN T.B.V. SPORTVELDEN 
TBV AFVOEREN 

201020 Grond ontgraven uit cunet kunstgrasveld m3 3.600,00 V 
201040 Grond vervoeren, vrijgekomen toplaag veld m3 3.600,00 V 

202 GROND ONTGRAVEN T.B.V. KABELS EN 
LEIDINGEN 

2020 Sleuven 
202020 Grond ontgraven t.b.v. sleuf 0160mm m 386,00 V 
202030 Grond ontgraven t.b.v. sleuf 0160mm m 7,00 V 

2021 Werkgaten 
202110 Graven en aanvullen werkgati-put in verharding . st 2,00 V 
202120 Graven en aanvullen werkgati-put in molgoot . st 18,00 V 
202130 Graven en aanvullen werkgati-put in verharding . st 19,00 V 
202140 Grond vervoeren, vrijgekomen bovengrond K&L m3 388,35 V 

21 GROND VERWERKEN 

211 GROND VERWERKEN T.B.V. 
VERHARDINGEN 

211010 Grond leveren en verwerken in cunet 
onderhoudspad 

m3 70,00 V 

211020 Grond leveren en verwerken in cunet voetpad m3 30,00 V 
211030 Grond leveren en verwerken in cunet voetpad m3 14,00 V 

213 GROND VERWERKEN T.B.V. 
GROENVOORZIENING 

213030 Grond verwerken in terrein rand verharding m3 6,00 V 

215 GROND PROFILEREN GROND 
215010 Profileren van oppervlakken.langs verharding m2 80,00 V 

216 GROND VERDICHTEN 
216010 Verdichten grond. langs verharding m2 80,00 V 

3 RIOLERING 

31 RIOOLLEIDING 

312 RIOOLLEIDING HWA 
312010 Aanbrengen PVC-buis.0160 mm m 330,00 V 
312020 Aanbrengen PVC-buis.0160 mm m 8,00 V 

313 AFVOER DRAINAGE 

3131 Afvoerleiding 
313110 Aanbrengen PVC-buis.0160 mm m 86,00 V 

314 MANTELBUIZEN 
314010 Aanbrengen PE-buis. 110 m 382,00 V 
314020 Aanbrengen trekput van kunststof hoek inlaat st 4,00 V 
314030 Aanbrengen putrand met deksel. st 4,00 V 

315 UTISTROOMVOORZIENING 
315010 Aanbrengen prefab uitstroombak st 1,00 N 
315020 Aanbrengen prefab uitstroombak st 2,00 N 

32 INSPECTIEPUTTEN 
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322 INSPECTIEPUT HWA 

323 INSPECTIEPUT DRAINAGE 
323010 Aanbrengen put van kunststof 0600mm. st 2,00 V 
323020 Aanbrengen put van kunststof 0600mm. st 2,00 V 

3231 Doorspuitputten 
323110 Aanbrengen doorspuitputten drainage. st 19,00 N 
323120 Aanbrengen putrand met deksel. drainageputten st 19,00 V 

325 INSPECTIEPUT HWA 

34 KOLKEN 

341 STRAATKOLKEN 
341430 Leveren en aanbrengen straatkolk GS 4530 GB1 st 1,00 V 
341440 Aanbrengen kolk uit depot beton/gietijzer st 17,00 V 

35 KOLKAANSLUITLEIDINGEN 

351 KOLKAANSLUITLEIDING 
351450 Aanbrengen PVC-buis. 125 mm m 18,00 V 

354 HULPSTUKKEN KOLKAANSLUITINGEN 
354420 Aanbrengen PVC-hulpstuk, 45-bocht. st 36,00 V 
354430 Aanbrengen PVC-verloopstuk, T-stuk 160-125- st 18,00 N 

45°. 

39 REINIGING / INSPECTIE/ REVISIE 

391 REINIGING RIOLERING 

3912 HWA / DWA RIOOL 
391210 Riolering reinigen onder hoge druk. m 338,00 V 
391220 Riolering reinigen onder hoge druk. m 76,00 V 
391230 Rioolput reinigen. st 4,00 V 
391240 Reinigen kolken.in goot st 18,00 V 

392 INSPECTIE RIOLERING 

3921 HORIZONTALE DRAINAGE 
392120 Doorsteken drains van horizontale drainage. m 2.147,00 V 

393 REVISIE 

3931 HORIZONTALE DRAINAGE 
393130 Rapportage doorsteken drains horizontale 

drainage. 
st 1,00 N 

4 KUNSTGRASVELD VOETBAL 

4010 AANBRENGEN DRAINAGE 
401060 Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. hor. drainage. m 2.147,00 V 
401070 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 2.147,00 V 
401080 Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 2.147,00 V 

4011 AANBRENGEN ONDERBOUW 
401120 Aanbrengen onderbouw. kunstgrasveld m2 8.927,00 V 

4014 AANBRENGEN SPORTTECHNISCHE LAAG 
401410 Aanbrengen sportspecifieke 

fundering.kunstgrasveld 
m2 8.736,00 V 
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401510 Aanleggen kunstgrassportveld voetbal. 1,00 N 

402 VERHARDING SPORT CONSTRUCTIE 

4021 Opsluitbanden 100 x 300 mm 
402110 Aanbrengen opsluitbanden, 10x30 recht. 376,00 V 
402120 Aanbrengen opsluitbanden, 10x30 recht. 380,00 V 
402130 Aanbrengen opsluitbanden, 10x30 hoekstuk. 4,00 N 
402140 Aanbrengen opsluitbanden, 10x30 hoekstuk. 4,00 N 

4022 Betontegels 400 x 600 mm 
402210 Aanbrengen betontegels 400x600x80 strek 151,00 V 

4023 Prefab betonplaten 2,00 x 1,00 m 
402310 Aanbr. verharding van prefab. betonplaten 8,00 V 

2,0x1,0m 

41 KEURINGEN/ONDERHOUD 

411 ONDERHOUDSCONTRACT 
411010 Inspectiecontract kunstgrasveld N 
411020 Onderhoudsplan kunstgrasveld N 
411030 Onderhoud kunstgrasveld 1e jaar kunstgrasveld N 

412 KEURINGEN 
412010 Coordinatie Keuringen kunstgrasveld N 

5 VERHARDING 

51 ZANDBED 

511 VOORBEREIDING 
511010 Afwerken zandbed voor aanbrengen verhardingen 466,00 V 
511020 Afwerken zandbed voor aanbrengen verhardingen 113,00 V 
511030 Aanbrengen straatlaag . 291,00 V 
511040 Aanbrengen straatlaag . 113,00 V 
511050 Afwerken zandbed voor aanbrengen 

verhardingslaag 
466,00 V 

512 FUNDERING VERHARDINGEN 
512010 Aanbrengen ongebonden verhardingslaag. 291,00 V 

53 MOLGOTEN 

531 STREKLAGEN 

5311 Aanbrengen streklagen 
531110 Aanbrengen strek van betonstraatstenen. 376,00 V 

5312 Aanbrengen molgoot betonelement 
531210 Aanbrengen goot van betonelementen. 90,00 V 
531220 Aanbrengen goot van betonelementen (depot) 294,00 V 

54 ELEMENTEN VERHARDING 

55 BETONTEGELS 

5501 Aanbrengen betontegels 400x600x50 mm 
550110 Aanbrengen betontegels 400x600x50 32,00 V 
550120 Aanbrengen betontegels, 300 x 300 x 45. depot 113,00 V 

56 PREFAB BETONPLATEN 
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561 PREFAB BETONPLATEN LEVEREN EN 
AANBRENGEN 

561010 Aanbr. verharding van prefab. betonplaten st 39,00 V 
2,0x1,0m 

561020 Aanbr. verharding van prefab. betonplaten st 49,00 V 
2,0x2,0m 

561030 Aanbr. verharding van prefab. betonplaten st 49,00 V 
2,0x1,0m 

561040 Aanbr. verharding van prefab. betonplaten st 18,00 V 
2,0x2,0m 

562 PREFAB BETONPLATEN AANPASSEN 
562010 Inkorten prefab betonplaten st 6,00 V 

6 GROENVOORZIENING 

60 WORTELSCHERM 

6010 aanbrengen wortelscherm (leveren) 
601010 Aanbrengen wortelscherm sportlaan m 160,00 V 

7 TERREININRICHTING 

71 AFRASTERING 
710010 Aanbrengen afrastering (leunhekwerk) m 267,00 V 

711 POORTEN 

7111 Poorten (leveren) 
711110 Aanbrengen dubbele rijpoort st 2,00 V 
711120 Aanbrengen dubbele rijpoort st 1,00 V 
711130 Aanbrengen enkele looppoort st 3,00 V 
711140 Aanbrengen enkele looppoort (depot) st 1,00 V 

712 RECLAMERAILS 

7121 Aanbrengen reclamerails (uit depot) 
712110 Aanbrengen reclamerail depot m 267,00 V 
712120 Plaatsen reclameborden depot m 375,00 V 

713 BEBORDING 

7131 Aanbrengen bebording met voorschriften tav 
713110 Aanbrengen bebording met voorschriften tav 

gebruik 
st 5,00 N 

72 SPEELVELDINRICHTING 

721 SPEELVELDINRICHTING VOETBAL 

7211 Dug-outs (directielevering) 
721110 aanbrengen dug-outs. st 2,00 N 

7212 Doelen (directielevering) 
721210 aanbrengen voetbal doelen. st 2,00 N 

7213 Hoekvlaggen directielevering 
721310 Aanbrengen hoekvlaggen. st 4,00 N 

7214 Walk-off-mat directielevering 
721410 Aanbrengen walk-off mat st 1,00 N 
721420 Aanbrengen walk-off mat st 3,00 N 
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73 LICHTINSTALLATIE EN SCOREBORD 

7310 plaatsen scorebord 
731040 Plaatsen scorebord uit depot st 1,00 V 
731050 Aansluiten kabel st 1,00 V 

74 STRAATMEUBILAIR 

741 AFVALBAKKEN 
741010 Aanbrengen afvalbakken st 6,00 V 

8 WERK VAN ALGEMENE AARD 

80 WERKTERREIN 
800010 Inrichten werkterrein EUR 	,.. EUR N 
800020 Opruimen werkterrein EUR 	,.. EUR N 

81 TER BESCHIKKING STELLEN 
WERKNEMERS 

810010 T.b.s. werknemer. uur 20,00 V 
810020 T.b.s. werknemer. uur 20,00 V 

82 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL 
820010 T.b.s. hydraulische graafmachine. uur 20,00 V 
820020 T.b.s. vrachtauto. uur 20,00 V 
820030 T.b.s. vrachtauto met hydraulische kraan. uur 20,00 V 
820040 T.b.s. wiellader. uur 20,00 V 

83 DIRECTIEKEET 
830010 Gebruik keet. EUR N 

84 REVISIE 
840010 Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR 

85 COORDINATIE 
850010 Coordinatie werkzaamheden. EUR 

SUBTOTAAL 
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TRANSPORT SUBTOTAAL 

9 STAARTPOSTEN 

91 EENMALIGE KOSTEN 
910010 	  
910020 	  
910030 	  
910040 	  
910050 	  
918870 Korting 
918880 Overige eenmalige kosten 
919990 Totaal eenmalige kosten EUR N 

929990 Uitvoeringskosten EUR N 

939990 Algemene kosten EUR N 

949990 VVinst en risico EUR N 

95 STELPOSTEN 
950010 Stelpost leveringen, werkzaamheden en 

acceptatiek. 
EUR 10.000,00 V 

950020 Stelpost leveringen, werkzaamheden en 
acceptatiek. 

EUR 10.000,00 V 

96 BIJDRAGEN 
960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N 
960020 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%) EUR N 

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen 

Gedaan te 

De 	 20.. 

De inschrijver(s), 
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Specificatieformulier bijdragen in het kader van RAW 
Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde RAW en/of FCO 
bijdrage(n) is overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u 
van de Stichting CROW en/of Stichting Fonds Collectief Onderzoek een betalingsbewijs. 

Betreft: Opgave: 	 0 RAW bijdrage 
	

0 FCO 
bijdrage 

Bedrijfsgegevens 

Bedrijfsnaam 
Afdeling/Dienst 
Postadres 
Huis- of postbusnummer 
Postcode 
Plaats 
Naam contactpersoon 
Tel.nr. 
Gegevens opdrachtgever 

Naam opdrachtgever 
Plaats 
Gegevens bestekschrijvende organisatie 

Bestekschrijvende organisatie 
Informatie bijdrageverplichting 

RAW - nummer 
Besteknurnmer 
Korte werkomschrijving 
Datum opdrachtverlening 
Aannemingssom excl. BTW 
Afdracht 

Fax nr. 

EUR 

RAW - bijdrage 	 EUR 
(0,15% van aannemingssom - maximum EUR 55.000) 

BTW 21% 	 EUR 
Totaal RAW-bijdrage (incl. BTW) 	 EUR 
FCO - bijdrage (vrijgesteld van BTW) 	 EUR 
(0,15% van aannemingssom - maximum EUR 55.000) 
Contactpersoon verklaart dat bovengenoemde RAW en/of FCO bijdrage(n) is/zijn overgemaakt op de rekening van: 

0 rek.nr. 53.99.29.018 ten name van Stichting CROW te Ede voor bijdrage RAW 

0 rek.nr. 60.82.80.437 ten name van Fonds Collectief Onderzoek OWN/ te Ede voor bijdrage FCO 

Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en/of Stichting Fonds Collectief Onderzoek GWW een betalingsbewijs in 

tweevoud. Eon exemplaar is bestemd voor de directie van het werk. 
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PAR 

0.01 Aanbesteder 

Het bestuur van de gemeente Den Haag, 
Postbus 12 600, 
2500 DJ Den Haag 

0.02 Procedure 
Nationale aanbesteding volgens de meervoudig onderhandse procedure overeenkomstig de 
ARW 2012. 

0.03 inlichtingen inschrijvingsfase 
Inlichtingen worden verstrekt door Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn te Den Haag. 
De datum, het tijdstip en de plaats van de inlichtingen bijeenkomst zijn vermeld in de 
uitnodiging tot inschrijving. 

Voorafgaand aan de inlichtingen bijeenkomst is er gelegenheid een rondgang te maken over 
het werkterrein. 

0.04 Inschrijvang 
1. Verwezen wordt naar artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 

2010). 

2. AIle voor het doen van een geldige inschrijving noodzakelijke bescheiden aan te leveren 
in een (1) gesloten enveloppe voorzien van de tekst "aanbesteding", de naam van de 
inschrijver, het besteknummer, projectnaam, evt. perceel en de aanbestedende dienst.. 
Na afloop van de aanbestedingsprocedure zullen de inschrijvingsbescheiden van de 
inschrijvers waaraan niet gegund zal worden NIET retour gezonden worden. 

3. Eigen Verklaring 
Bij de inschrijving moet worden gevoegd de bij het bestek behorende door de inschrijver 
volledig ingevulde en ondertekende Eigen Verklaring, zoals deze door de aanbestedende 
dienst is verstrekt bij de aanbestedingsdocumenten. 
De formele bewijsstukken genoemd in de Eigen Verklaring moeten worden overlegd na 
een schriftelijk verzoek van de aanbestedende dienst daartoe, binnen de in dat verzoek 
vermelde termijn. 
Het niet of niet tijdig verstrekken van deze bewijsstukken, kan tot gevolg hebben dat de 
inschrijver wordt uitgesloten van opdrachtverlening. 

4. Uittreksel Kamer van Koophandel 
Bij de inschrijving moet worden gevoegd een uittreksel van de Kamer van Koophandel 
waaruit blijkt dat de functionaris welke de inschrijvingsbescheiden te weten Eigen 
Verklaring, inschrijvingsbiljet, inschrijvingsstaat en overige gevraagde 
inschrijvingsbescheiden ondertekend heeft, bevoegd is tot het ondertekenen van deze 
documenten. 

5. Paspoort/Identiteitskaart 
Bij de inschrijving moet worden gevoegd een kopie van het paspoort of identiteitskaart 
van de onder punt 4 bedoelde functionaris en bestuurder(s) 

6. In afwijking van het bepaaide in artikel 01.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen 
(Standaard 2010) zal de aanbesteder voorafgaand aan het verlenen van de opdracht 
een zekerheidstelling bedingen met in achtname van het bepaaide in artikel 01.07.01 
(Deel 3 van dit bestek). 

7. De inschrijver dient als onderdeel van de aanbestedingsprocedure onderstaande 
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bescheiden aan te leveren, niet alle bescheiden dienen op het zelfde moment te worden 
aangeleverd. 
Onderstaand is aangegeven welke bescheiden op welk moment aangeleverd dienen te 
worden. 

De inschrijver legt binnen 12 dagen na het daartoe gedane verzoek een voorlopig plan 
van aanpak over, dat ten minste omvat: 
a. een korte omschrijving van de werkzaamheden; 
b. een korte samenvatting van het door de inschrijver in te zetten materieel, de door 

hem gekozen werkwijze(n) en van de specifieke risico's die daarmee 
samenhangen, met daarbij een vermelding van de dagelijkse blootstellingsduur van 
de werknemers aan de verontreinigende stoffen; 

c. een specificatie van de door de inschrijver in te zetten werktuigen en hulpmaterieel, 
voorzover hieraan in het bestek eisen zijn gesteld; 

d. een berekening met betrekking tot de schatting van de omvang en aard van de of te 
voeren hoeveelheid onbruikbare deelstromen; 

e. gegevens over de door de inschrijver te nemen maatregelen ter beperking van de 
vertroebelingstoename tijdens het ontgraven, het verwerken, het lossen of het 
bergen; 

f. lijst met onderaannemers; 
g. gevolmachtigde op het werk; 
h. uitvoerder op het werk; 
i. lijst met telefoonnummers/emailadressen; 
j. hoe om te gaan met vrijkomende materialen en afvalstoffen en naar welke erkende 

verwerkers worden deze vervoerd; 
k. een voorstel voor de inrichting van het werkterrein (locatie van keten e.d.); 
I. 	het algemeen tijdsplan zoals opgenomen in artikel 01 13 06 uit deel 3 van het bestek; 

De inschrijver legt na opdracht over, edoch uiterlijk 5 werkdagen voor de start van de 
werkzaamheden waar de desbetreffende materialen betrekking op hebben: 
1. 	Materiaal monsters van alle materialen zoals deze toegepast zullen worden in de 

constructie. 

8. De gemeente Den Haag hecht veel waarde aan duurzaamheid. 
Als onderdeel van haar duurzaamheidsprogramma wil De gemeente Den Haag ook haar 
leveranciers stimuleren om duurzame producten te leveren en een duurzame 
bedrijfsvoering te voeren. 
Op verzoek van de gemeente Den Haag dient de inschrijver aan te tonen dat deze 
inspanningen levert om duurzaam produceren mogelijk te maken. 

0.05 Inschrijvingsstaat 
Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 en 01.01.04 van de Standaard RAW Bepalingen 
(Standaard 2010). 
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0.06 Aanbesteding 
De aanbesteding overeenkomstig de procedure als vermeld in paragraaf 02 wordt gehouden 
op de datum en het tijdstip en het inschrijvingsadres zoals vermeld in de uitnodiging tot 
inschrijving. 

In afwijking op artikel 7.23 van het ARW 2012 gelden de navolgende bepalingen met 
betrekking tot het aanhangig maken van een geschil door een bij de 
aanbestedingsprocedure betrokkene: 

1. degene die tegen het buitenbeschouwing laten van diens aanbieding respectievelijk 
tegen de gunningsbeslissing in rechte wil komen, dient binnen 15 dagen na verzending 
van de gemotiveerde mededeling dat zijn aanbieding buiten beschouwing is gelaten 
respectievelijk de gunningsbeslissing, een kort geding aanhangig te hebben gemaakt. 
Degenen die niet binnen deze termijn van 15 dagen een kort geding aanhangig heeft 
gemaakt, is niet ontvankelijk in enige vordering met de strekking dat de aanbesteder de 
bieding niet buiten beschouwing had mogen laten, of de opdracht niet had mogen 
gunnen. 
Degene die niet tijdig een dergelijk kort geding aanhangig heeft gemaakt, heeft terzake 
hiervan geen recht op schade vergoeding; 

2. indien een kort geding zoals bedoeld in sub 1 aanhangig is gemaakt, zal de aanbesteder 
de andere bij de aanbestedingsprocedure betrokkenen hiervan zo spoedig mogelijk 
schriftelijk mededeling doen. 
Deze mededeling bevat een aanduiding van het onderwerp van het geschil en hetgeen 
wordt gevorderd. 
Degene die enig belang heeft bij voeging of tussenkomst in het aanhangig gemaakte kort 
geding zal de rechtbank deugdelijk met redenen ornkleed verzoeken hem toe te staan 
zich in dat kort geding te voegen of tussen te komen. Degenen die enig belang bij 
voeging of tussenkomst heeft gehad, maar daartoe niet tijdig een verzoek heeft gedaan, 
zal niet ontvankelijk zijn in hetgeen hij vordert, indien en voor zover hetgeen hij vordert bij 
wege van voeging of tussenkomst gevorderd had kunnen worden. 

0.07 Opdracht 
Conform artikel 7.2.1 van de ARW 2012 hanteert de aanbesteder als gunningscriterium 'de 
laagste prijs'. De aanbesteder motiveert haar keuze conform artikel 7.2.10 van de ARW 
2012 als volgt: 
a. de gevraagde werkzaamheden zijn in sterke mate gestandaardiseerd in de markt; 
b. de inhoud en omvang van de opdracht zijn eenduidig vastgelegd in het bestek; 
c. er zijn geen verschillen in kwaliteit te verwachten, aangezien alle kwaliteitseisen zijn 

vastgelegd in het bestek. 
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1.01 Opdrachtgever 
De opdrachtgever is het hoofd van de Dienst Onderwijs, Cultuur 
en Welzijn Productgroep Buitensport/Sportsupport van Den Haag als vertegenwoordiger 
van burgemeester en wethouders, Spui 70 te Den Haag. 

1.02 Directie 
De directie zal namens de opdrachtgever worden gevoerd door: 
Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn 
Postbus 12652 
2500 DP Den Haag 

1.03 Locatie 
Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Den Haag, aan de Wijndaelerweg 9 te Den 
Haag, op Sportpark Ockenburgh, veld 7 

1.04 Algemene beschrijving 
Dit werk betreft de realisatie van een kunstgrasvoetbal onderbouw constructie met 
sporttechnische laag en de inrichting rondom het kunstgras voetbalveld. Door derden zal 
een kunstgras voetbalmat geInstalleerd worden. Deze partij is tevens verantwoordelijk voor 
de plaatsing van de sporttechnische inrichtingsmaterialen, 

Dit bestek bestaat in hoofdzaak uit: 
a. Schonen terrein; 
b. Opruimen van inrichtingsmaterialen (hekwerk, doelen, dug-outs, e.d.); 
c. Verwijderen element- en asfaltverhardingen; 
d. Uitvoeren van grondwerk; 
e. Leveren en aanbrengen van een goedgekeurde kunstgrasvoetbal constructie 

betreffende; onderbouw en sporttechnische laag; 
f. Deel verwijderen en aanpassen beregeningsinstallatie sportpark; 
h. Leveren en aanbrengen van kabels en leidingen; 
i. Leveren en aanbrengen van verhardingen; 
j. Leveren en/of aanbrengen van inrichtingsmaterialen (hekwerk, doelen, dug-outs, e.d.). 

1.05 Tijdsbepaling 
Start van het werk is voorzien op 24 maart van het jaar 2014. 

Het werk dient binnen de volgende 2 fasen opgeleverd te worden: 

1.) Op uiterlijk vrijdag 2 mei 2014 dient de sportconstructie en alle inrichting binnen de 
veldafscheiding, exclusief de veldafscheiding opgeleverd te zijn. Tevens dient de 
bereikbaarheid van het werkterrein zodanig te zijn dat met daartoe gebruikelijk 
materieel de kunstgrasmat vervoerd en aangebracht kan worden. 

Oplevering is slechts mogelijk indien de sportconstructie, bestaande uit onderbouw 
en sporttechnische laag, bij de keuring door een door NOC*NSF geaccrediteerde 
keuringsinstantie voldoet aan de bedrijfsgebonden norm, welke is opgenomen in 
bijlage 4. 

2.) Het gehele werk dient uiterlijk op vrijdag 6 juni 2014 te zijn opgeleverd. De aannemer 
dient er rekening to houden met in elkaar grijpende werkzaamheden door de 
aannemer die de kunstgrasmat aanbrengt. 

Korting bij te late oplevering van het werk op basis van bovenstaande eis: 
In afwijking van het bepaalde in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt de korting 
voor de 1e 15 dagen € 700,00 per dag bij een aanneemsom tot € 150.000,00. 
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Bij een aanneemsom boven € 150.000,00 bedraagt de korting voor de 1 e 15 dagen per dag 
2 promille van de aanneemsom (met een minimum van € 750,00 per dag). 

Vanaf de 16e dag bedraagt de korting € 1.400,00 per dag bij een aanneemsom tot € 
150.000,00. Bij een aanneemsom boven € 150.000,00 bedraagt de korting per dag 4 
promille van de aanneemsom (met een minimum van € 1.500,00 per dag). 

Dit Iaat onverlet het recht van de opdrachtgever in plaats van de korting de werkelijk geleden 
schade to vorderen. 

1.06 Onderhoudstermijn 
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt 
12 maanden na oplevering. 

1.07 MONSTERS SYSTEEM 
Tijdens de uitvoering zullen door de directie UAV en/of keurmeester van het door NOC*NSF 
geaccrediteerde keuringsinstantie monsters van de diverse materialen in het werk genomen 
worden e.e.a. conform de bij onderhavig bestek behorende keuringsleidraad. 

Wanneer de monsters niet voldoen aan de normen en/of niet voldoen aan de bestek eisen 
leidt dit tot afkeur, alle hieruit volgende schade en gevolgschade zal verhaald worden op de 
aannemer. 
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2. Beschrijving 

2.1 Algemene gegevens 
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01 	Tekeningen 
Tot het bestek behoren de navolgende tekeningen: 
Opbreektekening: 	 2014.12_001 

Sportpark Ockenburgh 
Realisatie kunstgras voetbalveld 
revisie 0 
Datum: 19-02-2014 

Nieuwe situatie tekening: 	2014.12_002 
Sportpark Ockenburgh 
Realisatie kunstgras voetbalveld 
revisie 0 
Datum: 19-02-2014 

Inrichting werkterrein 	2014.12_003 
Sportpark Ockenburgh 
Realisatie kunstgras voetbalveld 
revisie 0 
Datum: 19-02-2014 

02 	Peilen en hoofdafmetingen 
De directie zal op of nabij het werk hoogtematen en peilmerken aangeven. De hoogtematen 
worden aangegeven in meters ten opzichte van Normaal Amsterdams Peil (N.A.P.) 
Uitzetwerk dient door of vanwege de aannemer te geschieden op diens kosten. 

De gemiddeld hoogste grondwaterstand betreft -0,25m NAP 

03 KWALITEITSBORGING 
Bij het opstellen van een aigemeen tijdschema rekening houden met de volgende 
stoppunten (zie keuringsleidraad): 

- Aanbrengen kabels- en leidingen 
- Aanvulling/verdichting van sleuven 
- Grondwerk 
- Drainage 
- Zandonderbouw (keuring) 
- Sporttechnische laag (keuring) 
- Controle drainage 

De aannemer dient de directie UAV uiterlijk 2 werkdagen voor het bereiken van 
bovengenoemde stoppunten hiervan op de hoogte te brengen en de directie UAV de 
mogelijkheid te bieden hierbij aanwezig te zijn. 
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04 BIJLAGEN 
De volgende bijiagen behoren tot het bestek: 
1. Aanbestedingsdocumenten 
2. V&G-plan 
3. Keuringsleidraad 
4. Aanbestedingsleidraad 
5. Milieukundig bodemonderzoek 
6. Asfaltonderzoek (rapportage volgt bij Nvi) 
7. Bedrijfsgebonden norm kunstgras 
8. Programma van Eisen hekwerken 
9. Grondbalans 
10. RSX-bestand (standaard uitwisselingsformaat) van het bestek (digitaal separaat 

aangeleverd). 

De volgende bijiagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd, dan wel verwerkt in de 
bestek tekeningen: 
A. Tekening hoogte ligging (opgenomen in tekening) 
B. Tekening bestaande kabels & leidingen (opgenomen in tekening) 
C. Geotechnisch onderzoek 
D. Rapportage explosievenonderzoek (rapportage volgt bij NvI). 
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2.2 Nadere beschrijving 
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01 	Verklaring van de hierna volgende staat 
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk 
opgenomen. 

02 	Kenmerk resultaatsverplichting 
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid 
resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 
van de U.A.V. 1989. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de 
U.A.V. 1989 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard 2010. 

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid 
resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 
lid 2 van de U.A.V. 1989. 

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking 
hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van 
de Standaard 2010. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid 
die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, 
de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te 
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en 
aannemer wordt vastgesteld. 

03 	Hoeveelheid ter inlichting 
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter 
inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, of te leiden uit de 
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend. 

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende 
hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd 
respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. 

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid 
ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd 
dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. 

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken 
van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting. 

04 	Grenzen van de situering 
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De 
directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten 
uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder 
dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking 
komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989. 
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'3ESTEKS- 
COST- 
NUMMER 

HOOFD- 
CODE 

CATALOGJENUMMER 
DEFICODE 

1 	: 2 . 3 . 4 : 5 : 6 
OMSCHRIJVING 

EEN- 
REID 

-10EVEELHEID 
RESULTAATS- 
VERPLICHTING 

-10EVEELHEID 
TER 
INLICHTING 

1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 

11 BOUWTERREIN INRICHTING 

1110 Voorzieningen bereikbaarheid 

111010 620421 	 Toepassen rijplaten. EUR N 
Situatie: zie tekening 2014.12_003 
Betreft: toepassen rijplaten binnen het 
werkterrein 

3 	 T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer ter 
bescherming van de zowel de openbare weg als het 
terrein op zowel de aanvoerroute, depot, als het 
werkterrein. Leverantie, aan- en afvoer, vervoer 
binnen het werkterrein en soort van de te 
gebruiken rijplaten is ter beoordeling van de 
aannemer. 
Toepassen gedurende het gehele werk, inclusief 
het eventueel tussentijds opnemen en verleggen. 

4 Afmetingen: is ter beoordeling van de aannemer. 

111020 620412 	 Toepassen houten schotten t.b.v. voetgangers. m 45,00 V 
Situatie: t.p.v. grasstrook achterzijde 
postgebouw langs toegangspad/ bouwweg, zie 
tekening 2014.12_003. 
Betreft; aanbrengen, instandhouden en verwijderen 
voetgangersstrook t.b.v. bereikbaarheid school en 
clubgebouwen. Inclusief tijdelijk verwijderen en 
terug aanbrengen van 2,0m bovenbuis als toegang 
tot de voetgangersstrook. 

2 Afmetingen schotten ten minste: lang 2 m, breed 
0,80 m en dik 24 mm 

1 	 Enkele strook (stroken) in de lengterichting, 
lang ca. 45 m, strookbreedte ca. 0,80 m 

111030 610199 	 Maatregelen i.v.m. werkterrein. EUR N 
Betreft: alle kosten voor maatregelen die de 
opdrachtnemer dient te nemen i.v.m. de 
bereikbaarheid van het werkterrein. 
Uitgangspunt is hierbij dat de toegangsweg belast 
kan worden tot maximaal aslast van 8 ton. 
De duiker t.p.v. de toegang tot het sportpark kan 
belast worden tot maximaal aslast 10 ton. 

1111 Schoonmaken werkterrein 

111110 510101 Schonen terrein. EUR N 
Betreft: schonen werkterrein ten behoeve van de 
uit te voeren aanleg werkzaamheden, inclusief een 
strook van 2,5 meter breed rond het veld buiten 
de veldafrastering. 
Te schonen oppervlakte: ca. 94 are 
Aard van het te verzamelen vuil: grof en zwerfvuil 

2 Vrijgekomen materiaal naar een door het bevoegd 
gezag erkende verwerkingsinrichting. 
Stortleges komen voor rekening van de aannemer.. 

1112 Nulmeting 
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BESTEKS- 
ROST- 	HOOFD- 
NUMMER 	CODE 

CATALOGUSNUMMER 
OEFICODE 

1 	2 . 3 : 4 . 5 . 6 
OMSCHRIJVING 

EEN- 
REID 

ROEVEELHEID 
RESULTAATS- 
VERPLICHTING 

-OEVEELHEID 
TER 
NLICHTING 

111210 700199 	 Schouw en nulmeting. EUR N 
Het uitvoeren van een schouw t.a.v. alle op het 
sportcomplex aanwezige installaties zoals o.a. 
veldverlichting, beregening, geluidinstallaties, 
etc. vastgelegd in verslaglegging en bijvoegen 
van foto materiaal, in overleg en bijzijn van de 
directie. 
Eveneens een nulmeting uitvoeren op alle 
verhardingen, hekwerken, gebouwen en 
straatmeubilair e.d. op en in de directe omgeving 
van het complex. 
Van deze nulmeting wordt door de aannemer een 
fotoreportage gemaakt in het bijzijn van de 
directie. 
Tevens een verslag hiervan maken ter goedkeuring 
van de directie, en dit aanbieden aan de directie. 

post 1,00 L 

Uitgangspunt is dat al hetgeen niet als reeds 
aanwezige schade is opgenomen in de fotoreportage 
wordt geacht zich in goede toestand te bevinden. 

1120 Tiideliik hekwerk 

112010 610399 	 Toepassen tijdelijke afrastering. EUR N 
Situering: rondom werkterrein 
Betreft: het aanbrengen, verplaatsen, onderhouden 
en verwijderen van een tijdelijke afrastering van 
bouwhekken rondom het werkterrein, t.b.v. een 
veilige uitvoering van het werk en bescherming 
van het werk tijdens de uitvoering. 
Hekwerk van metaal; gelaste staalmatten, lichte 
uitvoering in metalen frame. 
Paneelbreedte ca. 3,50 m, 
Hoogte ca. 2,00 m. 
Totale lengte: circa 320 m m 320,00 I 
Stalen staanders: 041,5 mm geplaatst in 
prefab kunststof voet. Panelen verbinden met 
beugels. 
Verplaatsbaar bouwhek hoogte: ten minste 2,00 m st 2,00 I 
Tijdelijke afrastering voorzien van 
toegangspoort, inclusief ketting en hangslot. 1 
sleutel overhandigen aan directie 
Tijdsduur: gehele werk. 

1140 Kabels en leidingen 

114010 240203 	 Graven en aanvullen sleuf - mechanisch graven 
niet toegestaan - 

m 30,00 

Locaties in overleg met de directie te bepalen. 
Detecteren kabels, leidngen, drainage e.d. 

7 	 In vaste grond, met veel hinder van aanwezige 
kabels, leidingen of boomwortels 

9 	 Sleufdiepte tot 1 m 
3 Sleufbreedte 0,50 m 

 	2 Betreft bestaand kabel- of leidingtrace 
1 Tijdens het aanvullen het uitgekomen 

afdekmateriaal opnieuw aanbrengen 
9 De aangetroffen kabels, leidingen en drainages 

inmeten, fotograferen en verwerken op de 
revisietekening. 
Werkwijze conform keuringsleidraad. 

12 VERKEERSMAATREGELEN 
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CODE 

CATALOGUSNUMMER 
DEFICODE 

1:2:3:4:5:6 
OMSCHRIJVING 

=EN- 
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TER 
NLICHTING 

120020 620199 	 Toepassen verkeersmaatregelen EUR N 
 	Betreft: aanbrengen, instandhouden en naderhand 
 	verwijderen van verkeersmaatregelen t.b.v. in- en 
 	uitrit werkverkeer, zie tekening 2014.12_003 
 	Met materiaal van de aannemer. 

 	vast kruis. 
 	Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal met st 2,00 

 	Totale lengte 3,00 m. 
 	- Bord: J37 st 2,00 I 
 	- Onderbord met tekst: uitrit werkverkeer st 2,00 I 

122030 321399 	 Toepassen bebording bouwterrein st 1,00 V 
 	Toepassen waarschuwingsbord. 
 	Afmetingen ca. 0,30 m x 1,50 m 
 	Opschrift: 
	 VERBODEN TOEGANG VOOR 
 	ONBEVOEGDEN art 461 W.v.S. 
	 BEZOEKERS MELDEN BIJ UITVOERDER 
 	Bord bevestigen aan hekwerk. 
 	Inclusief bevestigingsmiddelen. 

13 	 OPRUIMWERKZAAMHEDEN 

131 	 SPORTINRICHTING 

1310  	Sportinrichting (afvoeren) 

131010 610399 	 Verwijderen betonplaat dug-out. st 2,00 N 
 	Situering: dug-outs langs veld 7 
 	Betreft: verwijderen betonplaat van dug-out, 
 	Dug-outs zijn reeds eerder door derden verwijderd. 
 	Afmetingen betonplaat ca 4,00 x 1,20 x 0,25 m. 
 	Incl. verwijderen rubber tegels op betonplaat. m2 13,00 I 
 	Materialen worden geacht voor de opdrachtgever 
 	geen waarde te hebben, deze vervoeren naar een 
 	door het bevoegd gezag erkende 
 	verwerkingsinrichting. 
 	Stortleges komen voor rekening van de aannemer. 

132 	 VERWIJDEREN RIOLERING 

1323  	Opnemen kolken 

132310 240152 	 Graven en aanvullen werkput. st 13,00 N 
 	Situatie: t.p.v. te verwijderen kolken in 
 	gootelement rondom veld 
 	Verharding: n.v.t. 
 	Breedte op maaiveld ten hoogste 1,00 m 
 	Lengte op maaiveld ten hoogste 1,00 m 

9 	  Gaten vullen met m3.c zand tot onderzijde cu net 
 	kunstgrasconstructie en verdichten. 

m3 7,00 L 

 	Vrijkomende grond vervoeren volgens bpn. 232010 
 	(ca. 7 m3) 
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OMSCHRIJVING 
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-IOEVEELHEID 
RESULTAATS- 
VERPLICHTING 

-10EVEELHEID 
TER 
NLICHTING 

132340 251122 	 Verwijderen kolk. st 13,00 V 
Situatie: kolken in gootelement rondom veld 
Betreft: opnemen straatkolk 

2 	 Kolk van beton/gietijzer combinatie 
1 	 Straatkolk 300x450 mm 
 	9 Constructie: eendelig 

5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken 
volgens bestekspostnr(s). 341410 (herbruikbare 
kolken) 

st 10,00 I 

Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor 
de opdrachtgever geen waarde te hebben deze 
vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende 
verwerkingsinrichting. 

st 3,00 I 

Stortleges komen voor rekening van de aannemer. 

1324 Verwijderen leidingen HWA-riool 

132410 240201 	 Graven en aanvullen sleuf. m 188,00 
Situatie: bestaand HWA leidingtrace aan zijde 
school en zijde veld 8. 
Betreft: graven en aanvullen sleuf t.b.v. 
verwijderen leiding HWA-riool. 

3 	 In vaste grond 
5 	 Sleufdiepte 0,60 m 

3 	 Sleufbreedte 0,50 m 
	2 Betreft bestaand kabel- of leidingtrace 
 	9 Sleuf vullen met zand voor zandbed. m3 15,00 L 

Zand tot onderzijde cunet verharding en 
verdichten. Vrijkomende grond vervoeren volgens 
bpn. 232010 (ca. 14 m3). 

132430 251103 	 Verwijderen kunststofbuis. m 188,00 V 
Situatie: bestaand HWA leidingtrace van 
kolkaansluiting zijde school en zijde veld 8. 
Betreft: verwijderen en afvoeren leiding, hulp- 
en verbindingsstukken. 

1 	 Materiaal: PVC 
1 	 Nominale middellijn(en) tot 0160 mm 
	1 Verbinding door middel van mof 

7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben deze 
vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende 
verwerkingsinrichting. 
Stortleges komen voor rekening van de aannemer. 

132440 252202 	 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 2,00 N 
Situatie: bestaand HWA leidingtrace van 
kolkaansluiting nabij put veld 8 en put zijde 
school. 
Betreft: (tijdelijk) afdoppen leiding op put. 

2 	 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 2,00 L 
Eindkap 

2 	 3 Nominale middellijn 160 mm 
4 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. lijmen 

133 VERHARDINGEN 

1330 Kantopsluitinq (afvoeren) 
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NLICHTING 

133010 307351 	 Opbreken betonbanden. m 360,00 V 
Situering: opsluitbanden rondom veld 

5 	 Inclusief fundering en steunrug 
Afmetingen en materiaal fundering: 200x50 mm beton 
Afmetingen en materiaal steunrug: 150x150 mm beton 
	5 Opsluitbanden 100 x 200 mm 

7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben , deze 
vervoeren naar een door 
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. 
Stortleges komen voor rekening van de aannemer. 

133020 307351 	 Opbreken betonbanden. m 184,00 V 
Situering: opsluitband buitenzijde te verwijderen 
asfalt aan zijde school en veld 8. 

5 	 Inclusief fundering en steunrug 
Afmetingen en materiaal fundering: 200x50 mm beton 
Afmetingen en materiaal steunrug: 150x150 mm beton 
	5 Opsluitbanden 100 x 200 mm 

7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben , deze 
vervoeren naar een door 
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. 
Stortleges komen voor rekening van de aannemer. 

133030 307352 	 Opbreken goot van betonelementen. m 262,00 V 
Situatie: goot van betonelementen rondom veld. 
Betreft: verwijderen gootelementen van beton 
inclusief fundering: 
Afmetingen 300x120x1000 mm 

3 	 Inclusief fundering van beton; dikte 0,10 m, 
breedte 0,50 m 

1 	 Betongoot type molgoot, werkende lengte 1,00 m 
1 	 Voegen gevuld met cementmortel 

7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben , deze 
vervoeren naar een door 
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. 
Stortleges komen voor rekening van de aannemer. 

1331 Elementenverhardinq (afvoeren) 

133120 307313 	 Opbreken betontegels. m2 65,00 V 
Situering: strook onder veldafrastering aan beide 
korte zijden van het veld. 
Betreft: verwijderen tegelverharding 

1 	 Totale breedte tot 1,5 m 
1 	 Betontegels 300 x 300 x 45 mm 

7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben , deze 
vervoeren naar een door 
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. 
Stortleges komen voor rekening van de aannemer. 

1333 Asfaltverhardinq (afvoer) 
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133310 300301 	 Zagen verharding. m 120,00 V 
Situatie: t.p.v. overgang te verwijderen en te 
handhaven asfaltverharding aan zijde veld 6 en 
zijde Wijndaelerweg. 
Betreft: zagen scheidingslijn voor verwijderen 
asfaltverharding 

1 	 Asfaltverharding Samenstelling zoals beschreven 
in bijgevoegd asfaltonderzoek volgens bijlage 6 
(bij NvI). 
Uitgangspunt: Niet teerhoudend en geschikt voor 
(warm) hergebruik. 

2 	 3 Zaagdiepte gemiddeld 120 mm 
tot ten hoogste 180 mm 

133330 307101 	 Opbreken asfaltverharding. m2 350,00 V 
Situatie: t.p.v. onderhoudspad zijde veld 6, 
zijde veld 8 en zijde school. 
Betreft: asfaltverharding. Samenstelling zoals 
beschreven in bijgevoegd asfaltonderzoek volgens 
bijlage 6 (bij NvI). 
Uitgangspunt: niet teerhoudend en geschikt voor 
(warm) hergebruik. 

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m 
3 	 Dikte gemiddeld 0,12 m 

2 Op een niet gebonden funderingslaag 
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten 

hoogste 0,50 x 0,50 m 
ton 105,00 I 

7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben , deze 
vervoeren naar een door 
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. 
Stortleges komen voor rekening van de aannemer. 

1338 Funderingen (hergebruik) 

133810 307401 	 Verwijderen funderingslaag. m2 360,00 V 
Situatie: t.p.v. te verwijderde asfalt en 
gootelementen. 
Betreft: funderingslaag verharding. 

1 	 Breedte tot 1,50 m 
3 	 Gemiddelde dikte 280 mm m3 101,00 I 

1 Ongebonden funderingsmateriaal 
3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot op 

het werkterrein en aldaar opslaan voor hergebruik. 
Materialen verwerken volgens bestekspost 522010 
en 522020. 
Exacte locatie depot bepalen i.o.m. directie. 

133820 307401 	 Verwijderen funderingslaag. m2 85,00 V 
Situatie: verwijderde asfaltpaden en goot zijde 
onderhoudspad 
Betreft: funderingslaag verharding. 

1 	 Breedte tot 1,50 m 
3 	 Gemiddelde dikte 350 mm m3 30,00 I 

1 Ongebonden funderingsmateriaal 
3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot op 

het werkterrein en aldaar opslaan voor hergebruik. 
Materialen verwerken volgens bestekspost 522020. 
Exacte locatie depot bepalen i.o.m. directie. 

135 DRAINAGE 
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TER 
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135010 240152 	 Graven en aanvullen werkput. st 21,00 
Situatie t.p.v. te verwijderen doorspuitputten 
Verharding: n.v.t. 
Breedte op maaiveld ten hoogste 1,00 m 
Lengte op maaiveld ten hoogste 1,00 m 

9 Gaten vullen met m3.c zand tot onderzijde cunet 
kunstgrasconstructie en verdichten. 

m3 11,00 L 

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bpn. 232010 
(ca. 11 m3). 

135020 251121 	 Verwijderen put. st 21,00 N 
Situering: in het veld. 
Betreft: verwijderen bestaande drainageputten. 

9 Put van kunststof 0315mm 
1 Uitwendig oppervlak putbodem: tot 0,5 m2 

 	1 Totale hoogte tot 1,5 m 
7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben 
deze vervoeren naar een door 
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. 
Stortleges komen voor rekening van de aannemer. 

135030 240101 	 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 70,00 V 
Situering: in het veld 
Betreft: grondwerk t.b.v. te verwijderen 
hoofddrain. 

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven 
2 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m 

 	1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m 
4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens 

bestekspostnr(s). 232010, (ca. 11 m3, gerekend na 
ontgraven kunstgrasconstructie). 

135040 251103 	 Verwijderen kunststofbuis. m 70,00 V 
Situering: in het veld 
Betreft: hoofddrain 
Incl. afdoppen / afkoppelen te behouden trace. st 1,00 L 

1 	 Nominale middellijn(en) 0 160 mm 
 	1 Verbinding door middel van mof 

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib 
7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben 
deze vervoeren naar een door 
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. 
Stortleges komen voor rekening van de aannemer. 

135050 240121 	 Aanvullen sleuf. m 70,00 V 
Situering: in het veld 
Betreft: hoofddrain 

9 	 Sleuf vullen met m3.c zand tot onderzijde cunet 
kunstgrasconstructie en verdichten. 

m3 11,00 L 

1 De aanvulling verdichten ter keuze aannemer. 

135060 251103 	 Verwijderen kunststofbuis. m 2.050,00 
Situering: in het veld 
Betreft: zuigleidingen drainage 
Grondwerk is gerekend bij het grondwerk t.b.v. 
het cunet voor het kunstgrasveld. 

9 Materiaal: PVC/PE voorzien van omhulling van PP 
1 	 Nominale middellijn(en) 65 mm 

Verbinding door middel van mof 
1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib 

7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben 
deze vervoeren naar een door 
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. 
Stortleges komen voor rekening van de aannemer. 
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NLICHTING 

137 AANPASSEN BEREGENING 
De totale beregeningsinstallatie mag maximaal 3 
dagen buiten gebruik zijn. 

1371 Verwijderen bereqenind 
Automatische beregeningsinstallatie van veld 7 

137110 240206 	 Graven en aanvullen werkgati-put. st 26,00 V 
Situatie: sproeiers en afsluiters in veld 
Betreft: verwijderen sproeiers en afsluiters 

3 	 In vaste grond 
2 	 Hoeveelheid per gat: van 0,5 tot 1 m3 
 	2 Betreft bestaand kabel- of leidingtrace beregening 

9 Gaten vullen met M3c-zand tot onderzijde cunet 
kunstgrasconstructie en verdichten. 

m3 6,00 L 

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bpn: 232010. 
(Ca. 6 m3, gerekend na ontgraven 
kunstgrasconstructie). 

137120 251399 	 Opnemen sproeiers en afsluiters st 26,00 V 
Situatie: veld 7 
Betreft: sproeiers en afsluiters afkoppelen van 
leidingen en stuurstroom. 
Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen 
vervoeren naar locatie ter keuze van de directie 
en aldaar opslaan. 
Te rekenen met een enkele vervoersafstand van 10 
kilometer. 
Overige materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde to hebben. Deze 
vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende 
verwerkingsinrichting. 
Stortleges komen voor rekening van de aannemer. 

137130 240201 	 Graven en aanvullen sleuf. m 200,00 V 
Situering: hoofdleidingen beregeningsinstallatie 
in veld aan zijde veld 6 en 8. 
Betreft: verwijderen stuurstroomkabels en 
hoofdleidingen beregening 

3 In vaste grond 
6 	 Sleufdiepte 0,70 m 

3 Sleufbreedte 0,50 m 
 	2 Betreft bestaand kabel- of leidingtrace beregening 

9 Sleuf aanvullen met M3c zand tot onderzijde 
cunet kunstgrasconstructie en verdichten. 

m3 30,00 L 

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bpn. 232010. 
(Ca. 30 m3, gerekend na ontgraven 
kunstgrasconstructie). 

137140 240201 	 Graven en aanvullen sleuf. m 410,00 
Situering: subleidingen beregeningsinstallatie in 
veld. 
Betreft: verwijderen stuurstroomkabels en 
subleidingen beregening 

3 In vaste grond 
6 	 Sleufdiepte 0,70 m 

1 Sleufbreedte 0,30 m 
 	2 Betreft bestaand kabel- of leidingtrace beregening 

9 Sleuf aanvullen met M3c zand tot onderzijde 
cunet kunstgrasconstructie en verdichten. 

m3 37,00 L 

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bpn. 232010. 
(Ca. 37 m3, gerekend na ontgraven 
kunstgrasconstructie). 
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137150 251303 	 Verwijderen kunststofbuis. m 725,00 V 
Situering: 	hoofd- ring- en subleidingen 
beregening veld 7 
Betreft: leidingen beregening 

1 	 Leiding van PVC 
1 	 Nominale middellijn(en): 63 t/rn 110 mm 
 	3 Verbindingen: niet-trekvast en trekvast 

4 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben deze 
vervoeren naar een door 
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. 
Stortleges komen voor rekening van de aannemer. 

137160 261101 	 Verwijderen grondkabel. m 1.025,00 
Situering: stuurstroomkabels van 
beregeningsinstallatie in sleuf 
beregeningsleidingen 
Betreft: kabels beregening van 
beregeningscomputer naar afsluiters in velden. 
7 stuurstroomkabels bij transport hoofdleiding 
lange zijde veld en 2 stuurstroomkabels zijde 
veld 8. 

4 Betreft: kunststofgeIsoleerde kabel 
7 	 Ten behoeve van signalering aansturing beregening 

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door 
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. 
Stortleges komen voor rekening van de aannemer. 

1372 Aanpassen beregening 
Kabels en leidingen verwerken onder in cunet 
uitbreiding onderhoudspad en sleuf t.b.v. 
hoofddrain. 

137210 240201 	 Graven en aanvullen sleuf. m 35,00 V 
Situering: aan zijde veld 8. Exacte locatie te 
bepalen i.o.m. directie. 
Betreft: t.b.v. beregeningsinstallatie veld 8 

3 In vaste grand 
7 	 Sleufdiepte 0,80 m 

3 Sleufbreedte 0,50 m 
1 Tijdens het aanvullen het uitgekomen 

afdekmateriaal opnieuw aanbrengen 

137220 253511 	 Aanbrengen PVC-buis. m 295,00 V 
Situatie: in K&L-trace zijde veld 6 
Betreft: aanbrengen 2 beregening 
transportleidingen t.b.v. achterliggende 
sportvelden. Inclusief aansluiten op bestaande 
leidingen 

3 Rechte buis, drukklasse 1,0 MPa m 295,00 L 
1 	 8 Buitendiameter: 110 mm 
 	2 Standaardlengte buis: 5,00 m 

2 Verbinding buizen door middel van PVC-lijmmof 

137230 265102 	 Aanbrengen communicatiekabel: koper. m 780,00 V 
Situatie: lange zijde veld 7 zijde veld 6 
betreft; stuurstroomkabel beregeningsinstallatie 
6 kabellengtes 

1 Kabel aanbrengen in open sleuf 
5 	 Kabeltype: 

stuurstroomkabel 12 aderig m 780,00 L 
2 Aderdiameter 0,8 mm 
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137240 265102 	 Aanbrengen communicatiekabel: koper. m 170,00 V 
Situatie: lange zijde veld 7 zijde veld 6 
betreft; stuurstroomkabel beregeningsinstallatie 
1 kabellengtes 

1 Kabel aanbrengen in open sleuf 
5 	 Kabeltype: 

stuurstroomkabel 6 aderig m 170,00 L 
2 Aderdiameter 0,8 mm 

137250 265399 	 Aansluiten stuurstroomkabel beregening EUR N 
Situatie: beregening sportpark Ockenburgh 
Betreft: herstellen beregeningssysteem a.g.v. 
verleggen beregeningsleidingen en stuurstroom. 
Aansluiten aangebrachten stuurstroomkabels 
volgens bpn. 137220 en 137230 en herprogrammeren 
van de beregeningsinstallatie. Inclusief alle 
bijkomende werkzaamheden om te komen tot een 
werkende beregeningsinstallatie. 

138 VERWIJDEREN VELDVERLICHTING 

1381 Verwijderen funderinq lichtmasten 
De lichtmasten zijn reeds losgekoppeld en 
opgenomen door derden. 

138110 113101 Slopen funderingsconstructie. m3 6,00 V 
Situatie: locatie 6 bestaande lichtmasten rondom 
veld. 
Betreft: verwijderen betonfundering lichtmasten 
incl. kunststof kokers 

1 De funderingsconstructie bestaat uit ongewapende 
betonfundering, afmeting : 1,40 x 1,40 x 0,50 m 
per lichtmast. met ingestorte kunststof koker ca. 
00,30 m. 

9 	 Betonfundering volledig verwijderen. Bovenzijde 
fundering gelegen op 0,50m -mv. 
	9 Incl. bijbehorend grondwerk. Gerekend met 1 m3 

per lichtmast. Vrijgekomen grond vervoeren 
volgens bpn. 232010. 
Gaten aanvullen met M3c zand tot onderzijde 
cunet kunstgrasconstructie en verdichten. 

m3 6,00 L 

7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben deze 
vervoeren naar een door 
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. 
Stortleges komen voor rekening van de aannemer. 

1382 Verwijderen verlichtingskabels 
De installatie is spanningsloos gesteld door 
derden. 

138210 240201 	 Graven en aanvullen sleuf. m 288,00 V 
Situering: voedingskabels veldverlichting in 
veld. 
Betreft: verwijderen voedingskabels 
veldverlichting in veld. 

3 	 In vaste grond 
5 	 Sleufdiepte 0,60 m 

1 Sleufbreedte 0,30 m 
 	2 Betreft bestaand kabel- of leidingtrace 

veldverlichting 
9 Sleuf aanvullen met M3c zand tot onderzijde 

cunet kunstgrasconstructie en verdichten. 
m3 18,00 L 

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bpn. 232010. 
(Ca. 18 m3, gerekend na ontgraven 
kunstgrasconstructie). 
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138220 261101 	 Verwijderen grondkabel. m 400,00 V 
Situering: voedingskabels veldverlichting in 
veld. 
Betreft: verwijderen voedingskabels 
veldverlichting veld. 

4 	 Betreft: kunststofgeIsoleerde kabel 
1 	 Energie-aansluitkabel 

1 	 Gewicht kabel: tot ca. 1 kg/m 
2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door 

het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. 
Stortleges komen voor rekening van de aannemer. 

139 VERWIJDEREN GROEN 

1392 Verwijderen stobben 
Bomen zijn reeds door derden gekapt. 

139210 510115 	 Verwijderen stobben. st 40,00 V 
Situatie: stobben in groenstrook aan zijde veld 
8 en zijde school. 

2 	 Diameter stobben: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m 
1 	 Rooien tot een diepte van ten minste 0,75 m 

4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een door 
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. 
Stortleges komen voor rekening van de aannemer. 

139220 510115 	 Verwijderen stobben. st 10,00 V 
Situatie: stobben in groenstrook aan zijde veld 
8 en zijde school. 

3 	 Diameter stobben: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m 
1 	 Rooien tot een diepte van ten minste 0,75 m 

4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een door 
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. 
Stortleges komen voor rekening van de aannemer. 

139230 510115 	 Verwijderen stobben. st 5,00 V 
Situatie: stobben in groenstrook aan zijde veld 
8 en zijde school. 

4 	 Diameter stobben: van ca. 0,5 tot ca. 1 m 
1 	 Rooien tot een diepte van ten minste 0,75 m 

4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een door 
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. 
Stortleges komen voor rekening van de aannemer. 

1395 Frezen bras 

139510 222107 	 Frezen. are 78,00 V 
Situatie: t.p.v. veld 
Betreft: kapot frezen zoden t.b.v. ontgraven 
cunetten of cuntuurtechnisch grondwerk. 

3 	 Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2 
1 	 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 
 	1 Bewerkingsdiepte: 0,10 m 

1 Frezen met de rijrichting mee 

2 GRONDWERK 

21 Grond ontgraven 

211 Grond ontg raven t.b.v. verhardingen 
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211010 220101 	 Grond ontgraven uit cunet voetpad uitbreiding m3 42,00 V 
Betreft: voetpad zijde veld 8 en zijde school 
Grondsoort: bovengrond zand 0 - 0,30 m 
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het 
theoretisch profiel van ontgraven. 
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bpn. 231010 

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel 
boven water, gerekend met een waterstand van 
N.A.P. -0,25 m 
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m 

3 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,50 m 
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 

211020 220101 	 Grond ontgraven uit cunet voetpad uitbreiding m3 21,00 V 
Betreft: voetpad zijde veld 8 en zijde school 
Grondsoort: ondergrond zand 0,30 - 0,45 m 
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het 
theoretisch profiel van ontgraven. 
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bpn. 232010 
Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel 
boven water, gerekend met een waterstand van 
N.A.P. -0,25 m 

1 	 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,15 m 
1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,50 m 

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 

211030 220101 	 Grond ontgraven uit cunet onderhoudspad m3 34,00 V 
Betreft: verbreding onderhoudspad tussen veld 6 
en 7 en uitdiepen cunet onder verwijderde 
puinverharding. 
Grondsoort: zand 
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het 
theoretisch profiel van ontgraven. 

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel 
boven water, gerekend met een waterstand van 
N.A.P. -0,25 m 

1 	 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,23 m 
3 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,50 m 

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 

212 Grond ontgraven t.b.v. kabels en leidingen 

2120 Sleuven 

212010 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 110,00 
Situering: K&L trace zijde school 
Betreft: sleuven t.b.v. 0160 mm hoofdleiding, 
kabels veldverlichting en mantelbuis 

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven 
1 	 Tot onderkant buizen, funderingen en putten 

2 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m 
 	1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,60 

m 
1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf 

deponeren 
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212020 240101 	 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 72,00 V 
Situering: in kunstgras voetbalveld 
Betreft: sleuf t.b.v. 0160 mm hoofddrain 

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven 
1 	 Tot onderkant buizen, funderingen en putten 

2 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m 
 	1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 

m 
4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens 

bestekspostnr(s). 232010 (ca. 22 m3) 

2121 Werkgaten 

212110 240206 	 Graven en aanvullen werkgati-put. st 10,00 
Situatie: kolken in molgoot rond veld. 
Betreft: plaatsen kolken t.p.v. verharding 

3 In vaste grond 
2 	 Hoeveelheid per gat: van 0,5 tot 1 m3 
 	1 Betreft nieuw kabel- of leidingtrace 

9 Gaten vullen met zand voor zandbed tot onderzijde 
cunet verharding en verdichten. 

m3 3,00 

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bpn. 232010 
ca. 10 m3 

212120 240206 	 Graven en aanvullen werkgati-put. st 1,00 V 
Situatie: Inspectieput 

Betreft: plaatsen inspectieput t.p.v. verharding 
3 In vaste grond 

3 	 Hoeveelheid per gat: van 1 tot 2 m3 
 	1 Betreft nieuw kabel- of leidingtrace 

9 Gaten vullen met zand voor zandbed tot onderzijde 
cunet verharding en verdichten. 

m3 1,00 L 

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bpn. 232010 
ca. 1 m3 

212130 240206 	 Graven en aanvullen werkgati-put. st 18,00 V 
Situatie: drainageputten in verharding. 

Betreft: plaatsen drainageput t.p.v. verharding 
3 In vaste grond 

2 	 Hoeveelheid per gat: van 0,5 tot 1 m3 
 	1 Betreft nieuw kabel- of leidingtrace 

9 Gaten vullen met zand voor zandbed tot onderzijde 
cunet verharding en verdichten. 

m3 6,00 L 

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bpn. 232010 
ca. 9 m3 

214 Grond ontgraven t.b.v. kunstgrasveld 
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214010 220101 Grond ontgraven uit cunet kunstgrasveld m3 2.333,00 V 
Situering: t.p.v. kunstgrasveld 
Betreft: grond ontgraven uit cunet kunstgrasveld 
Grondsoort: zand bovenlaag (0 - 0,30 -mv) 
Verwezen wordt naar het bijbehorende 
bodemonderzoek (bijlage 05). 
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het 
theoretisch profiel van ontgraven 
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bpn. 231010 
(ca. 36 m3) 232020 (ca. 2297 m3) 

4 Grondsoorten gescheiden ontgraven 
1  Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m 

4 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 72,0 m 
 	1 Taluds 1 : 1 

9 Onder profiel ontgraven. 
Toegestane positieve en negatieve afwijking 
conform de aanlegnorm van NOC*NSF. 
Zodanig ontgraven dat een goedgekeurde 
constructie ontstaat. 

214020 220101 Grond ontgraven uit cunet kunstgrasveld m3 1.167,00 V 
Situering: t.p.v. kunstgrasveld 
Betreft: grond ontgraven uit cunet kunstgrasveld 
Grondsoort: zand onderlaag (0 - 0,45 -my) 
Verwezen wordt naar het bijbehorende 
bodemonderzoek (bijlage 05). 
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het 
theoretisch profiel van ontgraven. 
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bpn. 232030 

4 Grondsoorten gescheiden ontgraven 
1 	  Ontgravingshoogte gemiddeld 0,15 m 

4 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 72,0 m 
Taluds 1 : 1 

9 Onder profiel ontgraven. 
Toegestane positieve en negatieve afwijking 
conform de aanlegnorm van NOC*NSF. 
Zodanig ontgraven dat een goedgekeurde 
constructie ontstaat. 

22 Grond verwerken 

221 Grond verwerken t.b.v. verhardingen 

221010 220301 	 Grond verwerken in cunet onderhoudspad m3 32,00 V 
Situatie: verbreding onderhoudspad tussen veld 6 
en nieuwe kunstgrasveld 
Betreft: verharding uitbreiding onderhoudspad 
Grondsoort: 
zand voor zandbed 

m3 32,00 L 

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het 
theoretisch profiel van verwerking. 

1 	 Hoogte 0,22 m 
9 	  Zonder overhoogte. 

Onder profiel aanbrengen. 
2 Kruinbreedte 100 m 

Taluds 1 : 0 
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 
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221020 220301 	 Grond verwerken in t.b.v. uitvullen zandpakket. m3 10,00 V 
Situatie: korte zijde veld 7 nabij clubgebouwen 
Betreft: aanbrengen uitvullaag bestaand 
zandpakket. 
Grondsoort: 
zand voor zandbed 

m3 10,00 L 

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het 
theoretisch profiel van verwerking. 

1 Hoogte tot 0, m 
1 	 Zonder overhoogte 

2 Kruinbreedte 2,00 m 
 	1 Taluds 1 : 0 

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 

222 Grond verwerken t.b.v. riolering 

222010 240121 	 Aanvullen sleuf. m 110,00 V 
Situering: sleuf zijde school 
betreft: sleuf gegraven volgens bpn: 212010 

1 Aanvullingshoogte gemiddeld 0,70 m 
1 	 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij 

het ontgraven 
1 De aanvulling verdichten ter keuze aannemer 

222020 240121 	 Aanvullen sleuf. m 72,00 V 
Situering: sleuf hoofddrain 0160 
Betreft: hoofddrain t.p.v. verharding 

1 Aanvullingshoogte gemiddeld 0,70 m m3 58,00 L 
4 	 Aanvullen tot onderkant verharding met zand voor 

zandbed. 
1 De aanvulling verdichten ter keuze aannemer 

223 Grond verwerken t.b.v. groenvoorziening 

223010 220301 	 Grond verwerken in terrein rand verharding m3 36,00 V 
Betreft: verwerken grond langs de rand van de 
verharding. 
Grondsoort: m3 36,00 I 
Zand (bovenlaag) 
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het 
theoretisch profiel van verwerken. 
Grond vrijgekomen volgens bpn. 214010 

1 Hoogte 0,10 m 
1 	 Zonder overhoogte 
	 1 Kruinbreedte 2,00 m 

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 

223020 220301 	 Grond verwerken in gaten verwijderde stobben m3 42,00 V 
Betreft: verwerken grond in gaten verwijderde 
stobben 
Grondsoort: m3 42,00 I 
Zand (bovenlaag) 
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het 
theoretisch profiel van verwerken. 
Grond vrijgekomen volgens bpn. 211010 

1 Hoogte 0,20 m 
1 	 Zonder overhoogte 
	 1 Kruinbreedte 2,00 m 

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 

23 Grond vervoeren 

231 Grond vervoeren binnen werkterrein 
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231010 220201 	 Grond vervoeren. m3 78,00 V 
 	Betreft: grond vervoeren naar plaats van 
 	verwerken binnen het werkterrein. 
 	Grondsoort: zand bovenlaag 
 	Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het 
 	theoretisch profiel van ontgraven. 
 	Grond vrijgekomen volgens bpn. 211010 (42 m3) en 
 	deels uit 214010 (36 m3). 

2 	 Vervoeren naar: plaats van verwerking binnen 
 	werkterrein. Enkele vervoersafstand max. 500m 

232  	Grond afvoeren 

232010 220201 	 Grond vervoeren. m3 267,00 V 
 	Betreft: afvoeren vrijgekomen grond 
 	Grondsoort: 
 	Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het 
 	theoretisch profiel van ontgraven. 
 	Grond ontgraven volgens bpn. zie grondbalans 

3 	 Vrijgekomen grond wordt geacht voor de 
 	opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt 
 	voorzien van een milieuhygienische 
 	kwaliteitsverklaring volgens het Besluit 
 	bodemkwaliteit aan de aannemer 

232020 220201 	 Grond vervoeren. m3 2.297,00 V 
 	Betreft: afvoeren grond 
 	Grondsoort: zand bovenlaag 
 	Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het 
 	theoretisch profiel van ontgraven. 
 	Grond ontgraven volgens bpn. 214010 (zie 
 	grondbalans) 

3 	 Vrijgekomen grond wordt geacht voor de 
 	opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt 
 	voorzien van een milieuhygienische 
 	kwaliteitsverklaring volgens het Besluit 
 	bodemkwaliteit aan de aannemer 

232030 220201 	 Grond vervoeren. m3 1.167,00 V 
 	Betreft: afvoeren grond 
 	Grondsoort: zand onderlaag 
 	Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het 
 	theoretisch profiel van ontgraven. 
 	Grond ontgraven volgens bpn. 214020 (zie 
 	grondbalans) 

3 	 Vrijgekomen grond wordt geacht voor de 
 	opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt 
 	voorzien van een milieuhygienische 
 	kwaliteitsverklaring volgens het Besluit 
 	bodemkwaliteit aan de aannemer 

3  	RIOLERING 

31  	Rioolleiding 

312  	Rioolleiding HWA 
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312010 252201 	 Aanbrengen PVC-buis m 95,00 V 
Situering: HWA afvoerleiding t.p.v. zijde school 
Betreft: hoofdleiding afwatering 

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 
glad, kleur grijs. 

m 95,00 L 

2 3 Nominale middellijn 160 mm 
1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met 

rubbermanchet steekmoffen met rubberen manchet 

313 Afvoer drainage 

3131 Afvoerleidinq 

313110 252201 	 Aanbrengen PVC-buis m 70,00 V 
Situering: drainage afvoerleiding 
Betreft: hoofdleiding afwatering drainage 

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 
glad, kleur grijs. 

m 70,00 L 

2 3 Nominale middellijn 160 mm 
1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met 

rubbermanchet steekmoffen met rubberen manchet 

314 Mantelbuizen 

314010 252211 	 Aanbrengen PE-buis. m 240,00 
Situering: mantelbuizen rondom veld 7 
Betreft: aanbrengen mantelbuizen in open sleuf 

9 	 9  Type Wavin Mantelflex o.g. m 240,00 L 
1 7 Nominale middellijn 110 mm 

9 Buizen verbinden doormiddel van steekmoffen, 
trekvast. 

314020 252604 	 Aanbrengen put van kunststof. st 5,00 V 
Situering: trekputten mantelbuis met inlaat 

4 Put st 5,00 L 
, nominale middellijn 315 mm 

9 PVC: 0315 mm: type Wavin 
hoogte ca. 800 mm, incl. 2 
mantelbuis inlaat i2) 110 mm . st 10,00 L 

 	9 Afdekking volgens bpn: 314030 
9 Aansluitende buis: dubbelwandige flexibele 

geribbelde mantelbuis. 

314030 252701 	 Aanbrengen putrand met deksel. st 5,00 V 
Situering: trekputten mantelbuizen ter plaatse 
van verhardingen 

9 	 Afdekking trekputten middels gietijzeren 
inspectieputjes met deksel, type BS 422 DD 
fabrikant Nering Bagel of gelijkwaardig. 

st 5,00 L 

Belastingsklasse: B 125 kN. 
Integreren in straatwerk 

32 Inspectieputten 

322 Inspectieput HWA 
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322010 252604 	 Aanbrengen put van kunststof. .t 1,00 V 
Situering: conform tekening 
Betreft: inspectieput tbv hoofdleiding drainage 

4 	 Put t 1,00 L 
, nominale middellijn 00 mm 
- H01: bob -0,28m NAP; my +0,42m NAP; 
Aansluitingen: 
2 x 0160 mm; type pvc 
lx 0125mm; type pvc 

1 	 Put met bolle bodem 
	3 Betonnen afdekplaat ..t 1,00 L 

900 x 900 mm; dik 120 mm 
Voorzien van opening met middellijn 630 mm en 
bijpassende rubberring 

322040 252701 	 Aanbrengen putrand met deksel. .t 1,00 V 
Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend 
deksel 
met opschrift DW, randhoogte 240 mm, incl. 
rubberring, TBS Type RB-3223-VR of gelijkwaardig. 

.t 1,00 L 

Mangat minimaal 0 520 mm 
Belastingsklasse: D 400 kN 

9 	 Putrand op hoogte brengen met stellagen van 
steens metselwerk en stellen in metselspecie. 
Metselstenen, gerekend met 2 stellagen, le soort 
miskleurige straatbakstenen, waalformaat, 
ca. 33 st/laag 

t 66,00 L 

Binnenzijde: vertinnen 
Buitenzijde: berapen 

323 Inspectieput drainage 

3231 Doorspuitputten 

323110 230112 	 Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor 
horizontale drainage. 

.t 18,00 N 

Situering: kopse kant van veld 7 nabij 
clubgebouwen ter plaatse van verhardingen 
Betreft: doorspuitputten drainage veld 7 
Materiaalsoort: PVC 

2 	 Put: .t 18,00 L 
PVC: 0315 mm: type Wavin 
hoogte ca. 800 mm., incl. doorspuitinrichting 
type Rotterdam 
incl. drainage-inlaat 0 65 mm. .t 18,00 L 
Aansluitingen: 
2 rioolinlaten PVC 0 160 mm .t 36,00 L 
Zandvanghoogte :250 mm 
Afdekking volgens bpn: 323130 
Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen 

323130 252701 	 Aanbrengen putrand met deksel. ,t 18,00 V 
Situering:controleputten drainage ter plaatse van 
verhardingen 

9 	 Afdekking drainageputten middels gietijzeren 
inspectieputjes met deksel, type BS 422 DD of 
ander type 

.t 18,00 L 

Fabrikant Nering Bogel of gelijkwaardig. 
Belastingsklasse: B 125 kN. 
Aanbrengen 5 mm beneden omliggende verharding, 
incl. inzagen verharding. 

34 Kolken 

341 Straatkolken 
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341440 252613 	 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 10,00 V 
Situering: tbv straatkolken inmolgoot 
Betreft: kolken vrijgekomen volgens bpn. 132340 

2 T.b.v. fundering kolk: 0,1 m 
zand 
aanbrengen 

m3 1,00 L 

2 	 Straatkolk, klasse Y st 10,00 I 
GS 4530 GB1, met zandvang, 
Hoogte: 800 mm, bovenzijde 300x450mm 
Aansluitdiepte: 380 mm 
Holling 36 mm 
Uitlaat:achterkant; flexibel 0 125 mm 

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m 
1 Constructie: eendelig 

35 Kolkaansluitleidingen 

351 Kolkaansluitleiding 

351450 252201 	 Aanbrengen PVC-buis m 25,00 V 
Situering: 	in onderhoudspad zijde veld 6. 
Betreft: Verbinding tussen kolken en bestaande 
kolkaansluiting 

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 25,00 L 
Kleur: grijs 
	2 1 Nominale middellijn 125 mm 

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met 
rubbermanchet 

354 Hulpstukken kolkaansluitingen 

354410 252202 	 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 10,00 V 
Situering: t.b.v. kolken 
Betreft: aansluiting dmv T-stuk van kolken naar 
hoofdleiding 

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 10,00 L 
T-stuk 90° graden 
aansluitingen: 3x 0125 
3 x mof 
incl 1 afdekkap per kolk 

st 10,00 L 

2 1 Nominale middellijn 125 mm 
1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. 

mof met rubbermanchet 

354420 252202 	 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 20,00 V 
Situering: t.b.v. kolken 
Betreft; aanbrengen 2 bochten per kolk 

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 20,00 L 
Bochtstuk 45° graden 

2 1 Nominale middellijn 125 mm 
Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. 
mof met rubbermanchet 

354430 252202 	 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 5,00 V 
Situering: t.b.v. kolken 
Betreft; aanbrengen y stuk t.b.v. nieuwe 
aansluiting kolkleiding op afvoerleiding. 

2 	 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 5,00 L 
Y-stuk 
2x 0160mm 
lx 0125mm. 

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. 
mof met rubbermanchet 

39 Reiniging / Inspectie/ Revisie 
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C92 Inspectie riolering 

921 HORIZONTALE DRAINAGE 

92120 230132 	 Doorsteken drains van horizontale drainage. m 1.945,00 N 
Betreft: het, in bijzijn van de directie, 
doorsteken van het gehele aangelegde of bestaande 
drainagestelsel in het cunet, ter bevestiging van 
ongestoord functioneren. 
Conform keuringsleidraad. 

3 	 Uitwendige diameter drains 65 mm 
9 Uitvoeren na gereedkoming van de sporttechnische 

laag, maar voor aanbrengen kunstgras toplaag. 
De directie dient voor de start van deze 
werkzaamheden op de hoogte gebracht to worden. 

 	2 Betreft samengestelde drainage 

93 Revisie 

931 HORIZONTALE DRAINAGE 

93130 230199 	 Rapportage doorsteken drains horizontale drainage. st 1,00 V 
Aannemer verstrekt de directie een rapport waar 
in aangegeven de bevindingen (lengte van de 
zuigdrains, eventuele verstoringen en uitgevoerde 
herstelacties) van het doorsteken e.e.a. conform 
het gestelde in de keuringsleidraad. 

SPORTCONSTRUCTIES 

KUNSTGRASVELD VOETBAL 

410 AANBRENGEN DRAINAGE 
Hoofddrain en doorspuitputten zijn aangebracht 
volgens bestekposten hoofdstuk 3. 

41060 230101 	 Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale 
drainage. 

m 1.980,00 N 

Situering: in nieuw kunstgras voetbalveld 
Betreft: aanbrengen drainage onder in cunet 
zandonderbouwconstructie 

2 Gemiddelde diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering 
0,50 m 

2 Breedte sleuf 0,15 m 
 	4 Gemiddelde lengte per drain 110 m 

9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bpn: 231010. 
(ca. 30 m3) 

41070 230111 	 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 1.980,00 N 
Situering: in nieuw kunstgras voetbalveld 

1 PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m 1.980,00 L 
3 Uitwendige diameter 65 mm 

2 1 Omhuld met polypropeenvezels met 090 450 pm 

41080 230121 	 Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 1.980,00 
Situering: in nieuw kunstgras voetbalveld 

3 Aanvullen met 
zand m3 30,00 
M3.c zand 

 	2 Gemiddelde diepte sleuf t.o.v. maaiveld bij 
oplevering 0,50 m 

4 Gemiddelde lengte per drain 110 m 
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4411 AANBRENGEN ONDERBOUW 
Gespecificeerd conform bedrijfsgebonden 
constructie, bijlage 7 

441110 220301 	 Grond verwerken in werkgaten explosievenonderzoek m3 100,00 V 
Situering: Locaties in veld 7 die onderzocht zijn 
t.b.v. explosievenonderzoek door derden, zie 
bijlage d. Explosievenonderzoek. 
Betreft: het zettingvrij aanvullen en verdichten 
van werkgaten 
Grondsoort: m3 100,00 L 
M3.c zand, conform normblad 
Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel 
van verwerken. 

9 gemiddelde hoogte 0,30 m 
9 	 Werkgaten aanvullen tot onderzijde zandonderbouw 

van de kunstgrasconstructie 
9 gerekend met een bovenoppervlakte per werkgat van 

3,00 m2 
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 

9 Verwerken, profileren en verdichten ter keuze van 
de aannemer op een zodanige wijze dat voldaan kan 
worden aan de vereiste garantie voor de 
kunstgrasconstructie. 

441120 518201 	 Aanbrengen onderbouw. m2 7.776,00 N 
Situering: t.p.v. nieuw aan te leggen veld 
Betreft: leveren en aanbrengen sport onderbouw. 
Sport onderbouw leveren, aanbrengen en verdichten. 
Laagdikte: Minimaal 248mm 
Materiaal: M3.c zand. 
Sporttechnische onderbouw onder profiel 
aanbrengen incl. verdichten. 
Sporttechnische onderbouw dient te voldoen aan de 
materiaal technische norm NOC*NSF-M3.c voor 
Onderbouwdrainzand, zoals opgenomen in bijlage 8 
De leverantie en het aanbrengen van ate 
benodigde bouwstoffen dient in de eenheidsprijs 
te zijn inbegrepen. 
De sporttechnische onderbouw moet goedgekeurd 
worden door een door NOC*NSF geaccrediteerde 
keuringsinstantie. 
Conform werkwijze keuringsleidraad. 

4414 AANBRENGEN SPORTTECHNISCHE LAAG 
Gespecificeerd conform bedrijfsgebonden 
constructie, bijlage 7 

441410 518203 	 Aanbrengen sportspecifieke fundering. m2 7.597,00 
Situering; t.p.v. nieuw aan te leggen veld 
Betreft: leveren en aanbrengen sportspecifieke 
fundering. 
Laagdikte: 100 mm 
Materiaal: Lava conform normblad NOC*NSF_M2.d . 
Sporttechnische fundering onder profiel 
aanbrengen incl. verdichten. 
Sporttechnische fundering dient te voldoen aan de 
materiaal technische norm NOC*NSF-M2.d voor Lava, 
zoals opgenomen in bijlage 8 
De leverantie en het aanbrengen van alle 
benodigde bouwstoffen dient in de eenheidsprijs 
te zijn inbegrepen. 
De sporttechnische fundering moet goedgekeurd 
worden door een door NOC*NSF geaccrediteerde 
keuringsinstantie. 
Aanbrengen op voorgaande laag volgens 
bestekspostnummer: 441120 
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442  	Verharding sport constructie 

4421  	Opsluitbanden 100 x 200 mm 

442110 314312 	 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 353,00 

 	veegtegel 
 	Situering: kantopsluiting tussen kunstgrasmat en 

 	Incl. zagen passtukken. 
 	Betreft: leveren en aanbrengen opsluitband met 
 	een klick van 52mm t.o.v. bovenzijde lava, ter 
 	opsluiting van de foam, kunstgrasmat, zand- en 
 	rubberinfill. 
 	De positieve en negatieve afwijking in hoogte mag 
 	totaal niet meer dan 5mm bedragen t.o.v. de 
 	sporttechische fundering 

4 	 Stellen met 
 	schraal beton 
 	op zandbed 
 	en voorzien van steunrug van beton C12/15 conform 
 	detailtekening. 

m3 7,06 L 

9 	  Profiel 100 x 200 mm m 353,00 L 
 	- rechte band: kleur: grijs 

442120 314312 	 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 7,00 V 

 	veegtegel 
 	Situering: kantopsluiting tussen kunstgrasmat en 

 	Incl. zagen passtukken. 
 	Betreft: leveren en aanbrengen opsluitband met 
 	een klick van 52mm t.o.v. bovenzijde lava, ter 
 	opsluiting van de foam, kunstgrasmat, zand- en 
 	rubberinfill. 
 	De positieve en negatieve afwijking in hoogte mag 
 	totaal niet meer dan 5mm bedragen t.o.v. de 
 	sporttechische fundering 

4 	 Stellen met 
 	schraal beton 
 	op zandbed 
 	en voorzien van steunrug van beton C12/15 conform 
 	detailtekening. 

m3 0,14 L 

9 	  Profiel 100 x 200 mm st 7,00 L 
 	-Hoekstuk: 90°, beenlengte 0,50 m., 	Kleur: grijs 

442130 314312 	 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 2,00 V 

 	veegtegel 
 	Situering: kantopsluiting tussen kunstgrasmat en 

 	Incl. zagen passtukken. 
 	Betreft: leveren en aanbrengen opsluitband met 
 	een klick van 52mm, ter opsluiting van de foam, 
 	kunstgrasmat, zand- en rubberinfill. 
 	De positieve en negatieve afwijking in hoogte mag 
 	totaal niet meer dan 5mm bedragen t.o.v. de 
 	sporttechische fundering 

4 	 Stellen met 
 	schraal beton 
 	op zandbed 
 	en voorzien van steunrug van beton C12/15 conform 
 	detailtekening. 

m3 0,04 L 

9 	  Profiel 100 x 200 mm st 2,00 L 
 	-Hoekstuk: 135°, beenlengte 0,50 m., 	Kleur: grijs 

4422  	Betontegels 400 x 600 mm 
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442210 314113 	 Aanbrengen betontegels. m2 155,00 V 
Situering: veegtegel kunstgrasveld, binnenzijde 
hekwerk. 

1 	 Totale breedte tot 1,50 m 
2 	 In stroomlagen in halfsteensverband 

2 	 Op zandbed 
	6 Betontegels 400 x 600 x 50 mm, breuklastklasse st 646,00 L 

(NEN-EN 1339) 
Kleur: gijs 

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand 

45 Keuringen 

452 Keuringen 

452010 610799 	 Coordinatie keuringen EUR N 
Door de gemeente Den Haag zullen alle kosten voor 
het onder begeleiding van een door NOC*NSF 
geaccrediteerde keuringsinstantie aanleggen van 
de sportvloer, inclusief alle tussentijdse 
keuringen, en de eindkeuring gedragen worden. 
Gemeente Den Haag is hierin opdrachtgever voor 
een door NOC*NSF geaccrediteerde 
keuringsinstantie. 
Indien een keuring tot afkeur leidt en herkeuring 
tot gevolg heeft, zullen de herkeuringskosten 
verhaald worden op de aannemer, d.m.v. een 
korting op de aanneemsom e.e.a. conform de 
keuringsleidraad. 
De aannemer dient in deze post de kosten op to 
nemen voor de coOrdinatie en het afroepen van de 
keuringen. 
Alle keuringen dienen uitgevoerd to worden 
conform het gestelde in de keuringsleidraad. 

453 Onderhoud 
AIle onderhoud na goedgekeurde eindkeuring (ook 
in de onderhoudstermijn) geschiedt door de 
gemeente Den haag 

5 VERHARDING 

51 Zandbed 

511 Voorbereiding 
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511010 300101 	 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen 
verhardingslaag. 

m2 100,00 V 

Situatie: t.p.v. elementenverharding op zandbed. 
Betreft: verdichten en afwerken voor aanbrengen 
verharding. 
Het zandbed direct voor het aanbrengen van de 
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder 
toevoeging van water en afwerken. het zandbed 
zodanig afwerken dat de verharding op het 
vereiste profiel en met de vereiste vlakheid 
verwerkt kan worden. 
Afwerken tot 0,10 m buiten de daarop aan te 
brengen verhardingslaag 

2 	 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen 
worden gesteld is 0,25 m 

1 	 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de 
Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad 
(proef 3) wordt bepaald t.o.v. de 
maximumproctordichtheid met de normale 
proctorproef 

511020 300101 	 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen 
verhardingslaag. 

m2 385,00 V 

Situatie: t.p.v. verhardingen op puinfundering. 
Het zandbed direct voor het aanbrengen van de 
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder 
toevoeging van water en afwerken. Zodanig 
afwerken dat de funderingslaag op het vereiste 
profiel en met de vereiste vlakheid verwerkt kan 
worden. 

1 	 Afwerken tot 0,10 m buiten de daarop aan to 
brengen verhardingslaag 

2 	 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen 
worden gesteld is 0,05 m 

1 	 Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de 
Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad 
(proef 3) wordt bepaald t.o.v. de 
maximumproctordichtheid met de normale 
proctorproef 

512 Straatlaag 

512010 314101 Aanbrengen straatlaag. m2 385,00 V 
Situering: t.p.v. verhardingen op puinfundering 
Betreft: aanbrengen straatlaag op puinfundering 
ter plaatse van beton- en elementenverhardingen 
Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en 
ten hoogste 60 mm 

 	3 Brekerzand m3 19,25 L 

52 Funderingen 

522 Fundering verhardingen (depot) 
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522010 280201 	 Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden 
steenmengsel. 

m2 140,00 V 

Situering: t.p.v. onderhoudspad en molgoten 
Betreft: aanbrengen funderingslaag 
Laden en aanvoeren vanuit depot. 
Vrijgekomen bij bpn. 133810. 

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,35 m 
9 	 Uitgekomen funderingsmateriaal. m3 49,00 I 

2 Sortering 0/31,5 
2 Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens 

bestekspostnr(s). 511020 
1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer 

522020 280201 	 Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden 
steenmengsel. 

m2 285,00 V 

Situering: t.p.v. betonplaten en molgoten 
Betreft: aanbrengen funderingslaag 
Laden en aanvoeren vanuit depot. 
Vrijgekomen bij bpn. 133810 en 133820. 

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m 
9 	 Uitgekomen funderingsmateriaal. m3 72,00 I 

2 Sortering 0/31,5 
2 Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens 

bestekspostnr(s). 511020 
1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer 

53 Kantopsluiting 

531 Opsluitbanden 100 x 200 mm 

5311 Leveren en aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm 

531110 314312 	 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 20,00 V 
Situering: t.p.v. pad naar toegang school. 
Incl. zagen passtukken. 

1 Op straatlaag 
5 Profiel 100 x 200 mm ,t 20,00 L 

5312 Leveren en aanbrengen opsluitbanden 100 x 300 mm 

531210 314312 	 Aanbrengen opsluitbanden van beton. 360,00 V 
Situering: buitenzijde sportconstructie, tussen 
veegtegel en hekwerk. 
Incl. zagen passtukken. 

4 Stellen met 
schraal beton 
op zandbed 
en voorzien van steunrug van beton C12/15 
conform detailtekening 

m3 9,00 L 

9 Profiel 100 x 300 mm st 360,00 L 
- rechte band: kleur: grijs 

531240 314312 	 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 3,00 V 
Situering: buitenzijde sportconstructie, tussen 
veegtegel en hekwerk. 
Incl. zagen passtukken. 

3 Stellen met 
schraal beton 
en voorzien van steunrug van beton C12/15 
conform detailtekening 

m3 0,08 L 

9 Profiel 100 x 300 mm st 3,00 L 
-Hoekstuk: 90°, beenlengte 0,50 m., 	Kleur: grijs 

533 Trottoirbanden 130/150 x 250 mm 
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TER 
1NLICHTING 

5331 Leveren/ aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250mm 

533110 314311 	 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 10,00 V 
Betreft: kantopsluitingen korte zijde nabij 
clubgebouwen 

6 In 
cementspecie 
aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug 
van beton C12/15 conform detailtekening 

m3 0,30 L 

3 Profiel 130/150 x 250 mm st 10,00 L 
Recht, kleur grijs 

54 Molgoten 

541 Prefab molgoten leveren en aanbrengen 

541010 314321 	 Aanbrengen goot van betonelementen. m 202,00 V 
Situatie: molgoot langs beide lange zijde veld 7 
betreft leveren en aanbrengen betonnen 
gootelementen 

4 	 In 
cementspecie 
aanbrengen 

m3 3,03 L 

1 Voorzien van steunrug van beton C12/15 conform 
detailtekening 

m3 2,42 L 

1 Betongoot type molgoot, werkende lengte 1,00 m st 202,00 L 
Afmetingen 300 x 130 mm met stroomdiepte 30mm. 
Leverancier Struyk Verwo Infra of gelijkwaardig 

1 Voegen vullen met cementspecie 

56 Prefab betonplaten 

561 Prefab betonplaten leveren en aanbrengen 

561030 313701 	 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde 
betonplaten. 

st 108,00 V 

Situering: verhardingen toeschouwerspad aan zijde 
veld 8 en zijde school. 

9 Breedte: 1,00m 
2 Op zandbed 

 	1 Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 1,00 m st 108,00 L 
9 Leverancier Struyk Verwo Infra of gelijkwaardig. 

Esthetische Bedrijfsvloerplaten 
Bedrijfsvloerplaten met richtingloze antislip 
structuur en facetrand. 
Zonder metalen omranding 
Dikte platen 0,14 m 
Betonsterkteklasse: C50/60 
Deklaag: oppervalktestructuur: richtingloze 
structuur 
Toeslagmateriaal: veredeld kwarts 
randafwerking: vellingkant 4 mm 
Kleur antraciet 
Verkeersklasse: 450 
Aanbrengen middels vacuum-installatie 
Voegen afstrooien en invegen met brekerzand 

562 Prefab betonplaten aanpassen 
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RESULTAATS- 
JERPLICHTING 

HOEVEELHEID 
TER 
NLICHTING 

562020 313799 	 Inkorten prefab betonplaten m 4,00 V 
Situering: t.p.v. aansluitingen aan paden 
onderling. 
Dit alleen na goedkeuring van de directie. 
Betreft: zaagwerk tbv maken passtukken 
Dikte betonplaat 0,14 m. 
Voegen afstrooien en invegen met zand brekerzand 
Onbruikbare materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde to hebben, deze 
vervoeren naar een door 
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. 
Stortleges komen voor rekening van de aannemer. 

57 Elementen verharding 

573 Betonstraatstenen keiformaat 

5731 Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat 

573120 314112 	 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 105,00 V 
Situering: onderhoudspad tussen veld 6 en nieuwe 
kunstgrasveld 
Betreft: dichtstraten K&L trace. 

1 Totale breedte tot 1,50 m 
6 	 In elleboogverband 

1 Op straatlaag 
 	1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen 

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 
mm 

.t 4.725,00 L 

Kleur: antraciet 
5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand 

58 Betontegels 

584 Betontegels 400 x 600 x 50 mm 

5841 Aanbrengen betontepels 400x600x50 mm 

584100 314113 	 Aanbrengen betontegels. 2 100,00 V 
Situering: verhardingen korte zijde veld nabij 
clubgebouwen en toegangspad vanuit school. 

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m 
2 	 In stroomlagen in halfsteensverband 

2 Op zandbed 
 	6 Betontegels 400 x 600 x 50 mm, breuklastklasse .t 417,00 L 

(NEN-EN 1339) 
45 
Kleur Grijs. 

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand 

7 TERREININRICHTING 

71 AFRASTERING 

712 Veldafscheiding Voetbal 

17120 Aanbrengen veldafscheidinq leveren) 
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°OST- 
NUMMER 

HOOFD- 
CODE 
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OMSCHRIJVING 

EN- 
EID 

10EVEELHEID 
RESULTAATS- 
VERPLICHTING 

4OEVEELHEID 
TER 
INLICHTING 

712010 610399 	 Aanbrengen afrastering (leunhekwerk) m 277,00 V 
Situering: veldafscheiding rond het 
kunstgrasveld. 

leunhekwerk. 
Hekwerk bestaande uit stijlen, dubbelstaafs 
matten en enkele bovenbuis 

m 277,00 L 

Aanbrengen stijlen in verharding in vooraf 
geboorde gaten. Na aanbrengen 
rondom palen aanstorten met krimpvrije 
betonspecie en 

post 1,00 L 

afdekken met een maaiveldring. post 1,00 L 
Hoogte hekwerk circa 1,10 m 
Hekwerk van metaal 
Volblad verzinkt, 
Hekwerk te leveren en to plaatsen volgens 
bijgevoegd PVE Gemeente Den Haag. 
Zie bijlage 08 van het bestek. 

7130 Aanbrengen ballenvangers 

713010 610399 	 Aanbrengen afrastering (ballenvanger) m 60,00 V 
Situering: in veldafscheiding aan de korte zijde 
van het kunstgrasveld. 
Betreft: het leveren en aanbrengen van 
ballenvanger. 
ballenvanger bestaande uit stijlen, dubbelstaafs 
matten en boven- / tussenbuis 

m 60,00 L 

Aanbrengen stijlen in elementverharding in 
vooraf geboorde gaten. 
Na aanbrengen rondom palen aanstorten met 
krimpvrije betonspecie 

post 1,00 L 

Afdekken met een maaiveldring en stelring. post 1,00 L 
Hoogte hekwerk circa 1,10 m 
Hekwerk van metaal 
Volblad verzinkt, 
Hekwerk te leveren en to plaatsen volgens 
bijgevoegd PVE Gemeente Den Haag. 
Zie bijlage 08 van het bestek 

7140 Poorten 

714010 610305 	 Aanbrengen hek. .t 1,00 V 
Situering: veldafscheiding rond het kunstgrasveld. 
Betreft: dubbele rijpoort in veldafscheiding op 
aanwijzing directie. 

4 	 Beweegbaar hek in afrastering bestaande uit 2 
vleugels van 1,50 m. 
Lengte ca. 3 m 

2 	 Palen van metaal 2,00 L 
Aanbrengen palen in verhardingen van betonplaten 
in vooraf geboorde gaten. Na aanbrengen rondom 
palen aanstorten 
met krimpvrije betonspecie en afdekken met een post 1,00 L 
maaiveldring. st 2,00 L 
	2 Hekwerk van metaal m 3,00 L 

Volblad verzinkt. 
Bovenzijde poort moet doorlopen met bovenzijde te 
plaatsen veldafscheiding 
Hekwerk te leveren en te plaatsen volgens 
bijgevoegd PVE Gemeente Den Haag. 
Zie bijlagen 08 van het bestek 
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HOEVEELHEID 
TER 
NLICHTiNG 

714020 610305 	 Aanbrengen hek. t 4,00 N 
Situering: veldafscheiding rond het kunstgrasveld. 
Betreft: enkele poort in veldafscheiding op 
aanwijzing directie. 

4 Beweegbaar hek in afrastering bestaande uit 1 
vleugel van 1,10 m 

1 	 Lengte 1,10 m 
2 Palen van metaal ,t 8,00 T 

Aanbrengen palen in verharding in vooraf geboorde 
gaten. Na aanbrengen rondom palen aanstorten met post 1,00 L 
krimpvrije betonspecie en afdekken met een 
maaiveldring 

.t 8,00 L 

 	2 Hekwerk van metaal m 4,40 T 
Volblad verzinkt. 
Bovenzijde poort moet doorlopen met bovenzijde te 
plaatsen veldafscheiding 

9 Hekwerk plaatsen volgens bijgevoegd PVE Gemeente 
Den Haag. 
Zie bijlagen 08 van het bestek 
Poorten ter beschikking gesteld door de 
opdrachtgever. 
Deze dienen opgehaald te worden door de 
opdrachtnemer bij: 
Hekbouw BV 
Noordstraat 4, 
4641 SE Ossendrecht 
De kosten hiervoor dienen opgenomen to zijn in de 
eenheidsprijs van deze post. 

7170 Boren gaten 

717010 425301 	 Boren van gaten in verhard beton. .t 18,00 N 
Situering: in elementenverharding 
Betreft: boren van gaten in beton t.b.v. to 
plaatsen staanders voor leunhekwerk. 

1 	 Gaten maken met behulp van een diamantboor 
1 Boorgat loodrecht op een horizontaal vlak 

 	9 Boorgat diameter t.b.v. leunhekwerk stijlen. 
9 Dikte verharding 5 cm. 

9 Onbruikbare materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben, deze 
vervoeren naar een door 
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. 
Stortleges komen voor rekening van de aannemer. 

717020 425301 	 Boren van gaten in verhard beton. 4.t 62,00 N 
Situering: betonplaten 
Betreft: boren van gaten in beton t.b.v. to 
plaatsen staanders voor leunhekwerk. 

1 	 Gaten maken met behulp van een diamantboor 
1 Boorgat loodrecht op een horizontaal vlak 

 	9 Boorgat diameter t.b.v. leunhekwerk stijlen. 
9 Dikte verharding 14 cm. 

9 Onbruikbare materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben, deze 
vervoeren naar een door 
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. 
Stortleges komen voor rekening van de aannemer. 
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CATALOG 
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SNUMMER 
DEFICODE 

1:2.3:4:5:6 
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;EN- 
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HOEVEELHEID 
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VERPLICHTING 

-10EVEELHEID 
TER 
NLICHTING 

717030 425301 	 Boren van gaten in verhard beton. st 17,00 N 
Situering: in elementenverharding 
Betreft: boren van gaten in beton t.b.v. te 
plaatsen staanders voor ballenvangers en poorten 

1 	 Gaten maken met behulp van een diamantboor 
1 	 Boorgat loodrecht op een horizontaal vlak 
	9 Boorgat diameter t.b.v. stijlen poorten en 

ballenvangers. 
 	9 Dikte verharding 5 cm. 

9 Onbruikbare materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde te hebben, deze 
vervoeren naar een door 
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. 
Stortleges komen voor rekening van de aannemer. 

717040 425301 	 Boren van gaten in verhard beton. st 17,00 N 
Situering: in betonplaten 
Betreft: boren van gaten in beton t.b.v. te 
plaatsen staanders voor ballenvangers en poorten 

1 	 Gaten maken met behulp van een diamantboor 
1 	 Boorgat loodrecht op een horizontaal vlak 
	9 Boorgat diameter t.b.v. stijlen poorten en 

ballenvangers. 
 	9 Dikte verharding 14 cm. 

9 Onbruikbare materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde to hebben, deze 
vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende 
verwerkingsinrichting. 
Stortleges komen voor rekening van de aannemer. 

717050 314199 	 Aanpassen strek betonstraatstenen t.b.v. hekwerk st 48,00 N 
Situatie: streklaag van betonstraatstenen t.p.v. 
veldafscheiding zijde onderhoudspad 
Betreft: t.p.v. staander van het hekwerk de 
betonstraatsteen opnemen en na het plaatsen van 
de staanders pasmaken en aanbrengen. 
Pasmaken door middel van slijpen en breken 
Dikte: 80mm 
Onbruikbare materialen worden geacht voor de 
opdrachtgever geen waarde to hebben, deze 
vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende 
verwerkingsinrichting. 
Stortleges komen voor rekening van de aannemer. 

75 STRAATMEUBILAIR 

751 Banken 
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751010 619999 	 Aanbrengen roosterbanken st 12,00 N 
 	Situering: aan zijde school 
 	Betreft: aanbrengen zitbanken, incl montage op 
 	betonplaten 

st 12,00 T 

 	Incl. laden en aanvoeren vanuit depot op 
 	werkterrein. 
 	Plaatsen op aanwijzing van de directie 
 	afmetingen: 
 	Lengte 2,00 m. 
 	Breedte 0,60 m. 
 	Zithoogte 0,43 m. 
 	Matreiaal: Vervaardigt van rondstaal 5 mm geperst 
 	en gelast in staalstrippen 25 x 3 mm met 
 	dwarsverbindingen. Maaswijdte 20 x 70 mm. 
 	Voetplaten 125 x 125 mm. 
 	Banken volledig thermisch verzinkt (conform de 
 	NEN-EN ISO 1461 en voorzien van poedercoating in 
 	de standaard ralkleur 6009 (dennegroen). 
 	Montage op betonplaat, 4 montage punten per bank: st 48,00 I 
 	Boren gaten rond 75 mm door betonplaat. 
 	vrijkomende materialen verwijderen en afvoeren 
 	naar erkend verwerkingsbedrijf. Plaatsen 
 	draadeind M10 aan onderzijde omgebogen in hart 
 	van het boorgat. Beton storten rond draadeind 
 	verdichten en vlak afwerken bovenkant betonpaat. 
 	Bank plaatsen en bevestigen met vulring, borgmoer 
 	en afdekken met dop of bolkopmoer (roestvrijstaal) 
 	Leveranties t.b.v. de montage dien in de 
 	eenheidsprijs te zijn inbegrepen. 

752  	Afvalbakken 

752010 619999 	 Aanbrengen afvalbakken st 13,00 N 
 	Situering: rondom nieuwe aangelegd veld 
 	Betreft: prullenbak inclusief fundering st 13,00 T 
 	Incl. laden en aanvoeren vanuit depot op 
 	werkterrein. 
 	Plaatsen op aanwijzing van de directie 
 	Type: Bammens Capitole 
 	Kleur: geel 
 	Materiaal: stalen buis met bak 
 	Fundering: betonvoet, afwerken gelijk met 
 	maaiveld, incl. aanpassen aansluitende 
 	elementenverharding. 

79 	 WORTELSCHERM 

790010 619999 	 Aanbrengen wortelscherm m 185,00 V 
 	Situering: langs betonplaten aan zijde veld 8 en 
 	zijde school. 

m 185,00 L 

 	Betreft: aanbrengen scherm inclusief al het 
 	benodigde grondwerk. 
 	Type: wortelwerings-scherm RootBlock WB/BB, dikte 
 	2mm en hoogte 100cm. 
 	Verticaal langs bestaande verharding 
 	Minimale breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; 
 	Diepte sleuf in overeenstemming met aan te 
 	brengen wortelweringsscherm. 
 	Bovenzijde 2 cm boven maaiveld aanbrengen en 
 	aanvullen met vrijgekomen grond. De aanvulling 
 	verdichten. Wortelweringsscherm RootBlock van 
 	HDPE. 
 	Leverancier: GreenMax of gelijkwaardig. 

8 	 WERK VAN ALGEMENE AARD 
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• OST- 

UMMER 
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DEFICODE 
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LEN- 
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HOEVEELHEID 
RESULTAATS- 
VERPLICHTING 

ROEVEELHEID 
TER 
NLICHTING 

:0 Werkterrein 

:00010 610101 Inrichten van werkterrein. EUR 
In het inrichten van het werkterrein is begrepen 
het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk 
benodigde bouwkantoren, keten, wagens, 
werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van 
parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het 
aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde 
kabels en Ieidingen.Hulpmiddelen opdrachtgever: 
nader gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). : 
geen hulpmiddelen opdrachtgever benodigd. 

:00020 610102 	 Opruimen van werkterrein. EUR 
In het opruimen van het werkterrein is begrepen 
het opbreken en afvoeren van alle voor het werk 
benodigde bouwkantoren, keten, wagens, 
werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken 
en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen 
en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand 
brengen van het werkterrein. 

1 	 Het werkterrein na ontruimen in de 
oorspronkelijke toestand brengen 

:1 Ter beschikking stellen werknemers 

:10010 611101 Ter beschikking stellen van werknemers. uur 80,00 V 
2 Werknemers Bouwbedrijf groep B (grondwerker) 

:10020 611101 Ter beschikking stellen van werknemers. uur 60,00 V 
4 Werknemers Bouwbedrijf groep D (stratenmaker) 

:2 Ter beschikking stellen materieel 

:20010 611203 	 Ter beschikking stellen van een hydraulische 
graafmachine. 

uur 40,00 V 

4 Bakinhoud: ten minste 0,75 m3 

:20020 611204 	 Ter beschikking stellen van een vrachtauto. uur 40,00 V 
4 Laadvermogen: ten minste 12 ton 

1 	 Zelflossend 
1 Met hydraulische laad- en losinrichting 

:20030 611205 	 Ter beschikking stellen van een wiellader. uur 40,00 V 
2 Bakinhoud: ten minste 1 m3 

:4 Revisie 

:40010 256401 	 Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR 
1 Betreft: Betreft inmeten en verwerken van ate 

ondergrondse en bovengrondse gegevens. 
4 	 Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet waarbij 

eveneens de hoogte ligging wordt vastgelegd zodat 
een vastlegging in X, Y en Z plaatsvindt. 
Hoogte ligging t.o.v. N.A.P. 

3 Gegevens verwerken in besteks-/detailtekeningen 
en uiterlijk 3 weken na gereedkomen van de 
werkzaamheden verstrekken. 

2 Gegevens (digitaal) uiterlijk 3 weken na het 
gereedkomen van de werkzaamheden verstrekken 

:5 Coordinatie 
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ESTEKS- 
OST- 
UMMER 

HOOFD- 
CODE 

CATALOGUSNUMMER 
DEFICODE 

1 : 2: 3 : 4 . 5 	6 
OMSCHRIJVING 

EEN- 
HEID 

-10EVEELHEID 
RESULTAATS- 
VERPLICHTING 

-I0EVEELHEID 
TER 
NLICHTING 

50010 611199 	 Coordinatie werkzaamheden. EUR N 
 	Hierin is begrepen het overleggen met en het 
 	co6rdineren van de werkzaamheden door derden 
 	relatie hebbende met de werkzaamheden omschreven 
 	in dit bestek. Rekening moet worden gehouden met 
 	eventuele werkzaamheden zoals aanbrengen van 
 	kabels en grondkokers t.b.v. de veldverlichting, 
 	het aanbrengen van de kunstgrasmat incl keuringen 
 	en het afroepen van de door de directie 
 	beschikbaar gestelde materialen. 

•  	Staartposten 

 	Eenmalige kosten 

 	Stelposten 

•50010 610501  	Stelpost. EUR 10.000,00 V 
 	Betreft: algemene werkzaamheden 

 	zake van: 
 	Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter 

1 	 Door de directie op to dragen kleine leveringen 
 	en werkzaamheden 

9 	  Leveringen, werkzaamheden en acceptatiekosten 
 	voortkomend uit het werk. 

•50020 610501  	Stelpost. EUR 2.500,00 V 
 	Betreft: kabels en leidingen 

 	zake van: 
 	Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter 

9 	 Uitvoeren van benodigde aanpassingen van 
 	onvoorziene kabels en leidingen. 



RAW1353-80833 
	

Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Produktgroep Buitensport 
	

Bladnr. 46 van 71 
Realisatie kunstgas voetbalveld 7 sportpark Ockenburgh 
Bestek 2014.12, d.d. 19-02-2014 

3. Bepalingen 
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HFD PAR ART LID 

01 	 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF 

01 01 	ALGEMENE BEPALINGEN 

01 01 01 	VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN 

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk 
vastgesteld in december 2010, hierna te noemen 'Standaard 2010', uitgegeven 
door de Stichting CROW. 

02 De Standaard 2010 is tegen betaling van EUR 89,75 verkrijgbaar bij de Stichting 
CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website: www.crow.nl. 

03 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.01.01 lid 01 van de Standaard 2010, zijn de 
Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van 
technische installatiewerken 2012 (UAV 2012) van toepassing. 

04 Op het werk zijn tevens van toepassing de normen van het NOC*NSF, zoals deze 
gelden voor aanleg en onderhoud van de betreffende sportvelden. Voorzover de 
normen van het NOC*NSF in strijd zijn met de bepalingen in de Standaard 2010, 
prevaleren de normen van de NOC*NSF. 

01 01 07 	OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN 

01 Het bepaalde in paragraaf 14 lid 8 en lid 10 van de U.A.V. 2012 is niet van 
toepassing. 

02 In afwijking op paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 verstrekt de aannemer telkens 
uiterlijk op de eerste werkdag van de opvolgende werkweek een op de voorgaande 
werkweek betrekking hebbende, door hem gedateerde en ondertekende lijst, 
bevattende opgaven omtrent de verwerkte verrekenbare en niet verrekenbare 
hoeveelheden aan de directie. 

01 02 	BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM 

01 02 02 	OPNEMING 

01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 9 lid 5 van de U.A.V. 2012 kan, indien de 
directie niet binnen acht dagen na opneming een schriftelijke mededeling of het 
werk al dan niet is goedgekeurd aan de aannemer heeft verzonden, de aannemer 
bij aangetekende brief de directie vragen het werk goed te keuren. Indien de directie 
niet binnen acht dagen na ontvangst van de brief reageert wordt het werk geacht te 
zijn goedgekeurd. Indien een dergelijk verzoek niet wordt gedaan wordt het werk 
geacht te zijn afgekeurd 

01 04 	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING 

01 04 02 	LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN 

01 Verrekening van wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten 
van bouwstofgroepen vindt niet plaats; het bepaalde in paragraaf 01.04 van de 
Standaard 2010 is niet van toepassing. 

01 05 	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES 
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01 05 01 	INDIENEN DECLARATIES 

01 Declaraties met daarop aangegeven het besteknummer, dienstjaar, de 
omschrijving van het werk alsmede de 
desbetreffende afdeling indienen bij: 

Gemeente Den Haag 
Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn 
Productiegroep Buitensport / Sportsupport 
Afd. Financien 
Postbus 12.652 
2500 DP DEN HAAG 

Een kopie van de declaratie dient te worden ingediend bij 
de directie van het werk. 

02 De zinsnede in paragraaf 45 lid 1 van de U.A.V. 2012 "...met ingang van de dag, 
waarop de betaling uiterlijk had moeten geschieden." wordt vervangen door: 
"...nadat de aannemer de opdrachtgever schriftelijk in gebreke heeft gesteld.". 

03 Paragraaf 45 lid 2 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing. 

01 07 	ZEKERHEIDSTELLING 

01 07 01 	WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING 

01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard 2010 is niet van toepassing. 

02 De zekerheidsstelling als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de standaard 2010 
moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 5 dagen na de datum van het 
daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek. 

03 In afwijking van het gestelde in § 43a lid 3 van de U.A.V. 2012 dient de waarde van 
de zekerheidsstelling gelijk te zijn aan onderstaande percentages van de 
aannemingssom en dient de zekerheid gesteld te worden in de vorm van een 
bankgarantie. 
10 % van de aanneemsom periode opdracht tot oplevering 
5 % van de aanneemsom periode van oplevering tot einde 

onderhoudstermijn 
2 % van de aanneemsom garantietermijn (10 jaar na oplevering) 

04 De zekerheidsstelling zal geretourneerd worden aan de aannemer aan het einde 
van de in lid 3 bedoelde periodes of indien sprake is van gebreken, op het moment 
dat alle gebreken zijn hersteld en door de directie zijn goedgekeurd. 

01 08 	BIJDRAGEN 

01 08 01 	BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK 

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 
van de Standaard 2010, wordt verlangd. 

01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEF ONDERZOEK GWW 

01 Een 'bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW' als bedoeld in artikel 01.08.02 
van de Standaard 2010, wordt verlangd. 
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01 11 	VERBAND MET ANDERE WERKEN 

01 11 01 	WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN 

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de 
aannemer erop gewezen dat de navolgende werken eventueel in elkander grijpen: 
- Aanbrengen kunstgrasmat na oplevering onderbouw (fase 2); 
- Veldverlichting Strago: bekabeling en grondkokers in fase 1, lichtmast in fase 2. 
-Onderhoud aan de sportvelden. 

De directie zal op aanvraag informatie verstrekken omtrent de werkzaamheden. 

01 11 02 	COORDINATIE 

01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 31 lid 2 van de U.A.V. 2012 geschiedt de 
coordinatie van de volgende werkzaamheden door de aannemer van dit werk: 
- Fase 1 volgens 1.05 Tijdsbepaling van dit bestek 
- Veldverlichting 
- Onderhoud aan de sportvelden. 

De aannemer van dit werk laat zich voor wat betreft fase 2 volgens 1.05 
Tijdsbepaling van dit bestek coordineren door de aannemer van de kunstgrasmat. 

Wanneer de coordinatie door de kunstgrasaannemer in de ogen van de aannemer 
van dit werk leidt tot een situatie waarin niet aan de planning kan worden voldaan 
legt de aannemer van dit werk deze kwestie vroegtijdig voor aan de directie met 
mogelijke oplossingen. 
De directie zal vervolgens beoordelen in hoeverre de kwestie gegrond is en indien 
noodzakelijk maatregelen nemen c.q. de aannemer toestaan de planning aan to 
passen. 

02 De coordinatieverplichtingen van de aannemer zijn o.a. het plannen, het afroepen, 
het toegankelijk maken van het werkterrein, het uitzetten van hoogtematen, het 
aangeven van maatvoering en het aangeven van situeringen voor de in lid 01 
omschreven werkzaamheden door derden. 

03 De directie stelt voor aanvang van de werkzaamheden genoemd in lid 01 tijdig de 
gegevens van de betreffende bedrijven inclusief de contactpersonen ter 
beschikking aan de aannemer. 

01 12 	Maatregelen in het belang van het verkeer 
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01 12 01 	ALGEMEEN 

01 Bij wegen e.d. waaraan werkzaamheden moeten worden verricht die voor het 
doorgaand verkeer mogen worden afgesloten, moet het werk zodanig worden 
ingedeeld c.q. moeten zodanige voorzieningen worden getroffen dat de via 
betreffende wegen e.d. ontsloten woningen, bedrijven, percelen grond, etc. te alien 
tijde bereikbaar zijn voor transporten met deze bestemmingen. Zonodig moet de 
aannemer, zonder verrekening hulp verlenen en tijdelijke voorzieningen treffen, voor 
het bereiken van deze percelen t.b.v. de eigenaren en gebruikers. 

02 Alvorens tot afsluiting van een weg e.d. wordt overgegaan, dienen de vereiste 
maatregelen als bedoeld in lid 1 te zijn getroffen. 

03 De aannemer licht bewoners en bedrijven tijdig in, omtrent de tijd en plaats van de 
diverse werkzaamheden welke consequenties hebben ten aanzien van de 
bereikbaarheid van hun woningen, bedrijven en percelen. 

04 De werkzaamheden dienen zodanig te worden ingedeeld en gefaseerd te worden 
uitgevoerd, dat woningen, bedrijven, en winkels te alien tijde te voet bereikbaar zijn 
middels een begaanbaar gedeelte van minimaal 1,20m breed. Dit begaanbaar 
gedeelte kan bestaan uit bestaande verharding, nieuwe verharding of door 
toepassing van schotten. 

05 Indien de aannemer de gemaakte afspraken, ten aanzien van de te nemen 
maatregelen in het belang van het verkeer, niet nakomt, kan per geval en per dag 
een korting van EUR 250,- worden toegepast. 

01 13 	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN SCHEMA, WERKPLAN 

01 13 06 	ALGEMEEN 

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van 
de U.A.V. 2012, verlangd. Waarin opgenomen: 
- de door de opdrachtgever ter beschikkking te stellen bouwstoffen en materialen 

in het bestek 
- de werkzaamheden als beschreven in onderhavig bestek, welke uitgevoerd 

dienen te worden door de inschrijver. 
- de in elkaar grijpende werkzaamheden. 

01 14 	BOUWSTOFFEN 
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01 14 02 	KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN) 

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met: 
- KOMO-(attest-met-)prod uctcertificaat; 
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen; 
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk; 
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen; 
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze 
kwaliteitsverklaringen. 

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen: 
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk; 

voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk; 
voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem; 
voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn. 

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, 
de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, 
voorzover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen. 

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring 
als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze 
bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring !evert, worden de desbetreffende 
bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van 
de U.A.V. 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening 
van de aannemer komen. 
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening 
laat keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval 
dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te 
overleggen. 

05 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, 
worden geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien 
het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door 
de directie op het werk zijn geInspecteerd. 

01 14 06 	MATERIALEN AANGEDUID MET MERKNAAM/LEVERANCIER 

01 Materialen, producten en bouwstoffen in het bestek aangeduid met een merknaam 
of leverancier en/of type omschrijving dienen van het omschreven type te zijn en 
afkomstig van de aangeduide leverancier. 
Voor deze materialen, producten en bouwstoffen mag geen ander of gelijkwaardig 
materiaal,product of bouwstof geleverd worden. 

02 Wanneer producten en bouwstoffen in het bestek aangeduid met een merknaam 
of leverancier aangevuld met de tekst "of gelijkwaardig ", dan mag de 
opdrachtnemer ander producten toepassen na goedkeuring door de directie 
wanneer de gelijkwaardigheid aangetoond kan worden. 

01 16 	VERZEKERINGEN 

01 16 03 	C.A.R.-VERZEKERING 

01 Door de opdrachtgever is ten behoeve van de architect, adviseurs, constructeur, 
(onder)aannemers, installateur(s) een C(onstructie) A(II) R(isks)-verzekering 
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afgesloten. Deze verzekering geldt als primaire dekking. Buiten het bouwterrein is 
transport/verblijf van voor de bouw bestemde materialen secundair gedekt. 

02 Verzekerde rubrieken: 
Verzekerde rubrieken en maximale dekking per ongeval of reeks van ongevallen 
met een en dezelfde oorzaak: 
. Het werk (sectie I): aanneemsom, vermeerderd met algemene kosten(*); 
Aansprakelijkheid (sectie II): € 1.250.000,00 als maximum per ongeval voor 

wettelijke aansprakelijkheid (primaire dekking); 
. Bestaande eigendommen (sectie III) 1.250.000,00 als maximum per ongeval 
van de eigendommen gemeente Den Haag; 
. Eigendommen directie (sectie Ivb): 11.500,00 op premier risque basis. 
De dekking loopt vanaf het moment waarop het werk een aanvang neemt tot het 
tijdstip waarop, na afloop van de onderhoudstermijn, definitief wordt opgeleverd. 
*) Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de 
aannemingssom(men), verhoogd met leveranties van opdrachtgever en/of directie, 
alsmede honoraria van deskundigen, zoals ingenieurs- en architectendiensten, 
overige adviseurs, zomede kosten van toezicht en directie. 

03 Eigen risico sectie I t/m III: 
Cat. A en B (o.a. onderhoud en utiliteitsbouw) 
. 	2.500,00 per ongeval of reeks van ongevallen met een en dezelfde oorzaak en 
per pand per huisnummer; 
CAT. C (o.a. wegen, rioleringen) 
. 	3.500,00 per ongeval of reeks van ongevallen met een en dezelfde oorzaak en 
per pand per huisnummer; 
SECTIE IVB 
. 	250,00 per ongeval voor eigendommen personeel. 
Uitsluiting onder meer: 
. schade door brand, blikseminslag en explosie aan bestaande gemeente Den 
Haag eigendommen. 
. bedrijfsschade, immateriele schade; (onder sectie I & III); 
. schade aan loodsen, keten en gereedschappen; 
. schaden ten gevolge van gebruik van explosieven; 
. en de algemene uitsluitingen als oorlogsmolest, atoomkernreactor, opzet schade 
ontstaan door goedvinden van de verzekerde etc.; 
. terrorisme. 
Voor de volledige tekst wordt naar de polisvoorwaarden verwezen. Voor nadere 
informatie kunt u zich wenden tot de makelaar van de opdrachtgever. 
Aon Nederland, afdeling Constructie-verzekeringen te Amsterdam telefoon (020) 
430 56 15. 

04 Aansprakelijkheid:De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet, 
danwel volgens de U.A.V. 2012 wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door 
enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel. Hieronder wordt, naast de 
kosten verbonden aan het "eigen risico" en kosten/schaden die buiten de 
dekking van de verzekering vallen, mede verstaan zijn verplichtingen om alle 
schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren, 
ongeacht of dit door de verzekering wordt gedekt of niet. 
Voorts dient de aannemer er voor zorg te dragen dat zijn Wettelijke en Contractuele 
Aansprakelijkheid is verzekerd krachtens een aansprakelijkheidsverzekering (bijv. 
Een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven), welke verzekering onder meer 
dekking moet bieden voor de werkgeversaansprakelijkheid uit hoofd van boek 7:658 
van het Burgerlijk Wetboek. Op de verzekering dient het Nederlands Recht van 
toepassing te zijn. Van de verzekering dient de aannemer voor aanvang van het 
werk een geldig verzekeringsbewijs aan de bouwdirectie te overleggen, waaruit o.a. 
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blijkt dat het verzekerde bedrag minimaal EUR 2.500.000,00 per gebeurtenis 
bedraagt en deze dekking ook voor ingehuurde/ingeschakelde 
onderaannemers/leveranciers van toepassing is. 
Tevens dient de opdrachtgever als medeverzekerde te worden genoemd. 
Onverminderd het in paragraaf 6 lid 1 van de U.A.V. 2012 bepaalde, zullen de 
aannemer en de bij het werk betrokken onderaannemers voor eigen rekening zorg 
moeten dragen voor de verzekering tegen schade ten gevolge van Wettelijke 
Aansprakelijkheid welke voortvloeit uit gebruik van aannemersmaterieel bij de 
uitvoering van het werk. Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de 
Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) geldt dienen 
overeenkomstig de voorschriften van die Wet door hem/hen verzekerd te zijn. Niet 
door in de vorige zin bedoelde verzekering gedekte motorrijtuigen mogen niet 
voor het werk worden gebruikt. Een afschrift van het geldige verzekeringsbewijs zal 
aan de bouwdirectie op diens verzoek direct worden versterkt. 

05 Verplichtingen bij schade en schade uitkering: 
De aannemer is verplicht ingeval van alle schade, hoe dan ook ontstaan en 
ongeacht de omvang, daarvan terstond kennisgeving te doen aan de bouwdirectie; 
de aannemer dient voorts alle schade te melden aan de makelaar van 
opdrachtgever middels daartoe door opdrachtgever ter beschikking gestelde 
schademeldingsformulier. 
Na het ontstaan van de schade is de aannemer verplicht de nodige maatregelen tot 
beperking daarvan te nemen. Bij aanwezigheid van de directie handelt hij daartoe 
onder haar goedkeuring. 
Schade uitkering volgens sectie I, Ill en IV van de CAR-verzekering zullen vanwege 
verzekeraars uitsluitend aan de opdrachtgever plaatsvinden. De ter zake van 
schade aan het werk ontvangen schade-uitkeringen zullen door opdrachtgever aan 
de aannemer worden uitgekeerd naar gelang deze met herstel of vervanging 
vordert, behoudens dat deel van de schade-uitkering dat de opdrachtgever 
toekomt ter dekking van door hem geleden schade c.q. gemaakte kosten, en/of 
door hem te vergoeden schade, waarvoor de aannemer verwijtbaar is. 
Schadepenningen Sectie II zullen na instemming van de gemeente Den Haag 
rechtstreeks aan de betrokkene kunnen worden uitbetaald. Vervolgens zal Centraal 
Beheer de gemeente Den Haag of de aannemer belasten voor het eigen 
risico Schaden, kosten en (eigen) risico('s) waarvoor volgens door de 
opdrachtgever opgelegde condities de aannemer aansprakelijk is en welke niet 
door deze verzekering worden gedekt blijven voor rekening van de aannemer. 
De (onder)aannemer(s)/installateur(s) wordt/worden geacht met de inhoud van de 
polis bekend te zijn. 

06 Schademeldingsprocedure: 
Alle schademeldingen dienen te worden gemeld bij de Produktgroep 
Risicomanagement van het Intern * Dienstencentrum (IDC) 
Fruitweg 17, 2525 KE Den Haag 
Postbus 12640, 2500 DN Den Haag 
Telefoon (070) 353 51 75 of (070) 353 51 77 
Zij geven, indien noodzakelijk, opdracht aan een expertisebureau. 

07 V66r de aanvang van het werk verstrekt de directie een kopie van de polis, 
eventueel inclusief bijzondere voorwaarden, aan de aannemer. 
De bijzondere voorwaarden van de C.A.R.-polis binden de aannemer. 

01 17 	VRIJGEKOMEN MATERIALEN 
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01 17 01 	ALGEMEEN 

01 Alle vrijgekomen materialen moeten voor elk weekend of vakantie zoveel mogelijk 
van het werk afgevoerd worden. Wanneer dit niet mogelijk is dienen de materialen 
op een deugdelijke en veilige manier opgeslagen te worden. 
Voorzieningen voor deugdelijke en veilige manier van opslag worden geacht 
inbegrepen te zijn in de desbetreffende besteksposten. 

02 In aanvulling op artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard 2010 worden vrijgekomen 
verpakkings- en onbruikbare materialen van de door de opdrachtgever ter 
beschikking gestelde bouwstoffen ook tot vrijgekomen materialen 
gerekend en moeten worden afgevoerd naar een door het bevoegdgezag erkende 
verwerkingsinrichting. 

01 18 	Bescherming te handhaven beplanting 

01 18 01 	Uitvoeren van werkzaamheden 

01 Bomen tijdens de uitvoering beschermen volgens voorschriften als vermeld op 
poster 'Boombescherming op bouwlocaties' uitgegeven door de vereniging 
Stadswerk Nederland. Te bestellen via: 
Vereniging Stadswerk Nederland 
Galvanistraat 1 
6716 AE Ede 
T. 0318 692721 
F. 0318 437653 
E. vereniging@stadswerk.nl  
I. www.stadswerk.nl  

01 18 04 	SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE 

01 Het bepaalde in lid 01.18.05 van de standaard 2010 is niet van toepassing. Voor 
schade toegebracht aan bomen wordt het schadebedrag op EUR 500,= per boom 
per schadegeval vastgesteld. Het overig gestelde in paragraaf 01.18 is wel van 
toepassing 

02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2010 bedraagt 
de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of 
grassen 
en kruiden: 
De werkelijke kosten van inspectie, aankoop gelijkwaardig vervangend 
(plant)materiaal, het aanbrengen van het materiaal inclusief zorgvuldige nazorg. 

01 18 05 	BEGRIP: KWETSBARE ZONE 

01 Rond elke te handhaven boom bevindt zich een (vaak niet direct zichtbare) zone 
waarbinnen restricties gelden. Wanneer voor de betrokken bomen in het bestek of 
op bijbehorende tekeningen geen specifieke aanduiding van de kwetsbare zone is 
opgenomen, geldt als kwetsbare zone het 
gebied vanaf het hart van de stam tot 1,5 meter buiten de kroonprojectie. 
Als kwetsbare zone geldt zowel de ondergrondse als de bovengrondse ruimte 
binnen het aangegeven gebied. 
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01 18 08 	Werkzaamheden bij te handhaven bomen algemeen 

01 In aanvulling op artikel 01.18.01 lid 01 en 02 en artikel 01.18.02 lid 01 van de 
Standaard 2010 wordt bepaald dat onder de wortelzone wordt verstaan de bodem 
tot 1 meter buiten de kroonprojectie met een minimum afstand van 3 meter uit de 
stam. 

02 Onder de kroonprojectie van een boom geen materialen opslaan, geen gronddepot 
maken of vaste en vloeibare afvalstoffen deponeren. 

03 Onder de boomkronen of binnen een afstand van ten minste 3 meter is het de 
aannemer niet toegestaan machines, bouwketen, noodtoiletten en dergelijke te 
plaatsen. 

04 Transport van materieel en bouwstoffen dient uitsluitend via de vooraf vastgestelde 
bouwwegen te geschieden. 

05 Wanneer tijdens de groeiperiode, vanaf maart t/m oktober, gebronneerd moet 
worden, zal er retourbemaling moeten worden uitgevoerd. 

06 Wortels die na het verwijderen van de bestrating aan de buitenlucht zijn 
blootgesteld, direct afdekken met minimaal 0,05 m. uit het werk komend (zoet) 
zand. 

07 Indien op de in lid 01 genoemde wortels machinaal moet worden gereden, deze 
afdekken met 0,25 m. uit het werk komend (zoet)zand. 

08 De afwatering rondom te handhaven bomen garanderen, zodat geen wateroverlast 
kan ontstaan. 

09 In de stam geen draadnagels en dergelijke slaan of stroppen om de stam 
aanbrengen. 

01 18 10 	VERBODSBEPALINGEN 

01 Het (tijdelijk) tegen of op de wortelvoet of plantspiegel, stam of kroon plaatsen van 
materiaal of materieel is niet toegestaan, ook niet wanneer deze is voorzien van 
een 
lokale afscherming. 

02 Het aan een boom binden, hangen of bevestigen van materiaal of materieel is niet 
toegestaan. 

03 Het van een boom afzagen of innemen van takken, dan wel de uitvoering van enige 
vorm van snoei, voor zover niet specifiek door de directie goedgekeurd, is niet 
toegestaan. 

04 Voor het niet naleven van de in lid 01 t/m 03 opgenomen bepalingen zal per 
overtreding een korting conform het gestelde in artikel 01.18.04 worden toegepast. 

01 19 	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 
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01 19 02 	VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE 

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.31 en 2.33 van hoofdstuk II, afdeling 5 van 
het Arbeidsomstandigheden besluit bedoelde coordinator(en) voor de 
uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer. 

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan 
en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan 
de directie. 

01 23 	WERKGEBIED / BOUWPLAATS 

01 23 02 VOERTAAL OP HET WERK 

01 De voertaal op en met betrekking tot het werk is de Nederlandse taal. 

02 De dagelijkse leiding op het werk dient het gebruik van de Nederlandse taal in 
woord en geschrift te beheersen. 

01 24 	GELUIDHINDER EN MILIEU 

01 24 01 	MATERIEEL 

01 De te gebruiken pompen, aggregaten, compressoren, enz. moeten binnen het werk 
op ruime afstand van omringende gebouwen worden opgesteld. Deze apparatuur, 
evenals graafmachines e.d., moeten van een geluidgedempt type zijn en/of zodanig 
zijn afgeschermd dat het equivalente geluidsniveau van de in en op het werk 
gebruikte machines niet meer bedraagt dan: 
- 60 dB (A) - van 07.00 uur tot 19.00 uur op werkdagen 
aan de gevel van woningen; 
- 45 dB (A) - van 19.00 uur tot 07.00 uur op werkdagen 
en gedurende het weekend aan de gevel van woningen; 

02 De verbranding in de motoren van de toe te passen machines moet zo volledig 
mogelijk en reukloos zijn. 

03 in aanvulling op paragraaf 6 lid 6 van de U.A.V. 2012 geldt het volgende: 
De aannemer dient rekening te houden met de verplichtingen inzake geluidshinder 
volgend uit de 
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de betreffende gemeente. 
De verplichtingen van de aannemer bestaan uit: 
- Het aanvragen van ontheffing (APV) voor het uitvoeren van 
week-endwerkzaamheden. De aannemer dient rekening te houden met een 
doorlooptijd van minimaal 2 weken; 
- Het doen van een onderzoek naar de te verwachten geluidsoverlast en een 
inventarisatie van de 
geluidgevoeligheid van de bebouwing in de nabijheid van het werk; 
- Het analyseren van eventuele knelpunten in relatie tot de APV; 
- Het treffen van maatregelen om te voldoen aan de geluidseisen gesteld in de APV 
dan wel het bestek; 
- Het treffen van maatregelen om geluidshinder te beperken. 

01 25 	REGELING SOCIAL RETURN 5-50 % GEMEENTE DEN HAAG 
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01 25 01 	INZET VAN WERKLOZE WERKZOEKENDEN, STAGIAIRES, 

01 INZET VAN WERKLOZE WERKZOEKENDEN, STAGIAIRES, 
LEERLINGEN, OF MENSEN DIE VALLEN ONDER DE WET 
SOCIALE WERKVOORZIENING, WIA EN WAJONG 

02 De aannemer zet tijdens de uitvoering langdurig werklozen, stagiaires, leerlingen, 
of mensen die vallen onder de Wet sociale werkvoorziening, WIA of Wajong in 
met het oogmerk werk- en/of stageplekken te creeren. De aannemer is verplicht 
minimaal 5% tot 50% van de aannemingssom, na aftrek van de kosten voor 
materiaal en materieel, aan te wenden voor de inzet van personeel uit 
voorgenoemde doelgroep. Personele kosten mogen niet tot materiaal en materieel 
worden gerekend. 
Deze eisen gelden voor werken met een aannemingssom groter dan € 200.000,00. 

03 Bij arbeidsintensieve opdrachten is de minimumeis 7,5% van de aanneemsom. Er 
is sprake van een arbeidsintensieve opdracht indien de personele kosten 50% 
of meer van de aanneemsom bedragen. 
Indien geen of een zeer laag percentage mensen kan worden ingezet, dan is het 
ook mogelijk dat de aannemer op een andere nader of te spreken wijze een 
bijdrage !evert aan de re-integratie en participatie van werkzoekenden, stagiairs en 
leerlingen. 

04 Uiterlijk 7 dagen na de dag waarop het werk is opgedragen, treedt de aannemer in 
overleg met de Projectcoordinatie Social Return 5-50%. In dit gesprek worden 
afspraken gemaakt over hoe de aannemer de opdracht gaat uitvoeren met inzet 
van de in lid 01 genoemde doelgroep voor het in lid 01 genoemde bedrag. 

05 De in lid 03 genoemde afspraken worden schriftelijk vastgelegd. 

06 De Projectcoordinatie regeling Social Return 5-50% is ondergebracht bij: 

Werkgeversservicepunt Den Haag 
Laan van Meerdervoort 55 
2517 AG Den Haag 

De contactpersoon is: 
- mevrouw 	 (projectmanager) 
telefoon: 
email 
- algemeen emai a res: vii procentregeling.szw©denhaag.n1 

07 De aannemer is verantwoordelijk voor de realisatie van de regeling. 
De Projectcoordinatie kan behulpzaam zijn bij het vinden van personeel uit de in lid 
01 genoemde doelgroep, maar het staat de aannemer vrij om via ieder erkend 
bemiddelingsbedrijf personeel uit de in lid 01 genoemde doelgroep aan te trekken. 

08 De aannemer zal vanaf de datum van aanvang zoals bedoeld in paragraaf 7 lid 1 
van de U.A.V. 2012 vierwekelijks via een vast format een overzicht verstrekken aan 
de Projectcoordinatie Social return over de stand van taken. De opdrachtnemer zal 
een afschrift hiervan doen toekomen aan de directie UAV. 

09 Indien na ontvangst van het laatste overzicht, tevens eindrapportage, blijkt dat aan 
de afspraken zoals genoemd in lid 03 in het leader van de regeling Social Return 
5-50% is voldaan zal een zgn. groene kaart worden verstrekt. 

10 Indien de aannemer niet voldoet aan het gestelde in dit artikel en dus geen groene 
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kaart ontvangt zal een bedrag ter grootte van het deel van de aannemingssom dat 
ten onrechte niet is besteed aan de inzet van personeel zoals bedoeld in lid 01 op 
zijn betaling worden ingehouden of worden teruggevorderd. 

01 26 	BETALINGSREGELINGEN: MEER EN MINDER WERK 

01 26 01 	ALGEMEEN 

01 Te verstaan is onder: 
ophoogpercentage: 
het percentage dat het aandeel uitdrukt dat de som van de posten "algemene 
kosten" en "winst en risico" uitmaakt van het subtotaal zoals dit is te herleiden 
uit de gewaarmerkte inschrijvingsstaat. Het percentage 
wordt afgerond op tienden. 

01 26 02 	VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK 

01 Voor de verrekening van meer en minder werk zoals bedoeld in paragraaf 35 van 
de U.A.V. 2012 wordt het ophoogpercentage toegepast, echter met een maximum 
van 10,0. 

02 Lid 01 is niet van toepassing op stelposten zoals bedoeld in paragraaf 37 van de 
U.A.V. 2012. 

03 Artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard 2010 is niet van toepassing. 

04 Meerwerk wordt alleen gehonoreerd indien vooraf gemeldt wordt en goedgekeurd 
wordt door de opdrachtgever. 

22 	 GRONDWERKEN 

22 01 	Begrippen Grondwerken, algemeen 

22 01 14 	Verdichten grond en nand 

01 Indien in het bestek is vermeld dat grond door middel van "wiel aan wiel" of " spoor 
aan spoor" te verdichten dient dit te geschieden met normaal GWW materieel 
zoals wiellader, mobiele kraan of tractor met een totaal gewicht van minimaal 10 
ton. 

02 In aanvulling op art. 22.02.06 van de Standaard 2010 dient per 100 m werkvak door 
de aannemer te worden vastgesteld of de vereiste verdichtingsgraad voor 
cunet(ten) en rioolsleu(f)(ven), zijn behaald. Bij rioolsleuven dienen per lokatie 2 
monsters te worden beproefd, te weten op 50% van de buishoogte en op 0,60 m 
boven de bovenzijde van de buis. 

22 02 	Eisen en uitvoering grondwerken, algemeen 
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22 02 01 	Algemeen 

01 De op het werk voorkomende punten van meetkundige grondslag zoals 
kadaster-stenen, hoekpunten, kilometeringspalen, baken, piketten e.d. mogen 
uitsluitend in het bijzijn van een ambtenaar van de betrokken dienst of instantie 
worden uitgegraven, verwijderd of herplaatst. 

02 Verschillende kwaliteiten grond ook in depot gescheiden verwerken. Daarbij moet 
onderscheid worden gemaakt in grondsoort en milieutechnische kwaliteit / 
classificatie. 

03 Indien grond tijdelijk in depot wordt gezet, de gronddepots naderhand volledig 
afgraven, zodanig dat het oorspronkelijk maaiveid intact blijft c.q. in de oorspron-
kelijke toestand wordt gebracht, ook wat betreft de hoogteligging. 

22 02 06 	OPHOGING EN AANVULLING 

01 Bij aanvullen met ontgraven grond de daarin voorkomende voorwerpen verwijderen 
zoals bonken en scherven. 

02 De dikte van de aanvulling mag maximaal 0,50 m per laag bedragen. 

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.02.06 de leden 04 en 05 van de 
Standaard 2010 mag de verdichting van aanvulling en ophoging gemeten worden 
door meting van de conusweerstand. 

04 Indien de aanvulling en ophoging geschiedt met zand, tijdens het aanvullen het 
zand verdichten tot een indringingsweerstand die per 10 mm diepte met ten minste 
0,20 MPa toe- 
neemt dan wel ten minste 4 MPa bedraagt op een diepte van ten hoogste 200 mm. 

22 02 07 	VOORKOMEN VERSTUIVING 

01 Het treffen van maatregelen ter voorkoming van verstuiving van zand behoort tot de 
verantwoordelijkheid van de aannemer. 

22 02 23 	BESCHERMING TE HANDHAVEN BOMEN 

01 Wanneer er graafwerkzaamheden moeten worden gerealiseerd binnen de 
kwetsbare zones van te handhaven bomen dan is voor deze werkzaamheden de 
volgende primaire randvoor- 
waarde van toepassing: de uitvoering van graafwerkzaamheden mag slechts in 
beperkte mate schade veroorzaken aan de boom (wortels) en zijn groeiplaats en 
mag de duurzame 
instandhouding van de boom nooit in gevaar brengen. 

03 Voor bodembewerking gelden de volgende randvoorwaarden. Binnen de kwetsbare 
zone en buiten de in overleg met de directie te bepalen afstanden mag 
bodembewerking rond de 
boom alleen in de toplaag plaatsvinden (tot max. 0,10 m -m.v.), wanneer hierbij 
geen (verhoute) wortels worden beschadigd met een diameter groter dan 1,0 cm. 

22 03 	Informatie-overdracht grondwerk algemeen 



RAW1353-80833 
	

Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Produktgroep Buitensport 
	

Bladnr. 60 van 71 
Realisatie kunstgas voetbalveld 7 sportpark Ockenburgh 
Bestek 2014.12, d.d. 19-02-2014 

HFD PAR ART LID 

22 03 03 	Bewijs van oorsprong 

01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van de door hem 
geleverde grond (zand), afgegeven en ondertekend door de producent / leverancier 
ervan. 
Op het bewijs van oorsprong dient minimaal vermeld te zijn: 
a. de naam van de producent / leverancier; 
b. de aard en de herkomst van de grond (zand); 
c. de resultaten van onderzoeken door of namens de producent / leverancier 

uitgevoerde onderzoeken (zeefanalyses). 

02 Het bewijs van oorsprong dient minimaal 2 weken voor verwerking aangeleverd te 
worden aan de directie 

22 04 	RISICOVERDELING EN GARANTIES GRONDWERKEN, ALGEMEEN 

22 04 01 	GEOTEXTIELEN EN ROOSTERS 

01 Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen geotextielen en 
roosters, in afwijking van het bepaalde in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 
van de U.A.V. 1989, door de aannemer worden verwerkt zonder dat daaraan een 
goedkeuring door de directie is voorafgegaan. 

02 Bouwstoffen als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden verwerkt, nadat de 
aannemer door eigen onderzoek of uit door derden verstrekte 
onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de bouwstoffen aan de gestelde eisen 
voldoen. 

03 De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoelde bouwstoffen te 
nemen en deze te onderzoeken. Het gestelde in de leden 2 tot en met 13 van 
paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 is hierop van toepassing. 

22 05 	Bijbehorende verplichtingen 

22 05 03 	Zand, bedrijfscontrole 

01 Gedurende het aanbrengen van zand voor aanvullingen en/of ophogingen en van 
zand voor zandbed verricht de aannemer bedrijfscontrole aangaande de 
verdichtingsgraad van het zand per laag. Hij stelt de directie in de gelegenheid deze 
te volgen. 

02 De in lid 01 genoemde gegevens worden door de aannemer vastgelegd en 
desgevraagd aan de directie ter beschikking gesteld. 

22 07 	MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN 
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22 07 05 	OMREKENTABEL (SOORTELIJK GEWICHT IN KG/M3) 

01 Zand 	 vast 1700 

Klei 	 vast 1600 
Veen Niet voorbelast 	1200 

Teelaarde 	 1600 

Lava 0-16 	vast 1600 
E-bodemas 	vast 1600 
Menggranulaat vast 1850 

SBR 	 500 

23 	 DRAINAGE 

23 12 	EISEN EN UITVOERING HORIZONTALE DRAINAGE 

23 12 01 	SLEUVEN 

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 23.12.02 lid 02 van de Standaard 2010 is het 
sleufloos aanbrengen van de drainreeksen toegestaan, indien de grond vooraf en 
over een breedte van 0,75 m aan weerszijden van de aan te brengen drains en tot 
een diepte van 0,50 m boven de drains wordt gewoeld. 
Deze grondbewerking behoeft niet te worden uitgevoerd, indien bij het sleufloos 
aanbrengen van de drainreeksen gebruik wordt gemaakt van een V-vormig 
woellichaam, waarmee een V-vormige grondbalk volledig wordt losgesneden en 
opgelicht, teneinde ruimte te scheppen voor het inbrengen van de drain. 
De snijvlakken van het V-vormig woellichaam moeten nagenoeg verticaal staan en 
de grond buiten de schuine zijden van de V-vormige grondbalk moet ongeroerd 
blijven. 

23 12 03 	DICHTHEID AANVULLINGEN 

01 Aanvullingen van sleuven, putten en dergelijke zoveel mogelijk eenzelfde dichtheid 
geven als de omringende grondslag, opdat geen zettingsverschillen optreden. 

23 17 	MEET- EN VERREKENMETHODEN HORIZONTALE DRAINAGE 

23 17 01 	METING LENGTE DRAINREEKS 

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 23.17.01 lid 01 van de Standaard 2010 wordt 
bepaald dat de lengte van de drainreeksen, waarin tevens de lengte is begrepen 
van de verwerkte eindbuizen, putten, doorspuitvoorzieningen en 
verbindingsstukken, wordt bepaald door meting in het werk. 

25 	 LEIDINGWERK 

25 05 	Bijbehorende verplichtingen 
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25 05 01 	OPSLAG 

01 Rubberringen, PVC-materiaal, en overige materialen opslaan in gesloten stalen 
container(s). 

25 05 02 	Algemeen 

01 Uiterlijk twee weken na een daartoe gedaan verzoek van de directie, dient de 
aannemer een puttenstaat in tweevoud in bij de directie. De puttenstaat wordt voor 
dit onderdeel aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van par. 26 lid 6 
van de UAV 1989. 

02 In de puttenstaat dienen de volgende gegevens te worden vermeld: 
- het putnummer; 
- afmetingen en hoogte van de put; 
- materiaal waarvan de put is gemaakt; 
- b.o.b. hoogten van de op de put aan te sluiten leidingen; 
- de diameter van de op de put aan te sluiten leidingen. 

03 Bestelling van de in de puttenstaat vermelde materialen mag pas plaatsvinden na 
goedkeuring door de directie. 

25 05 03 	Revisie gegevens 

01 De inlaten, erfscheidingsputjes, ontstoppingsstukken en de uiteinden van alle 
gelegde leidingen onmiddellijk, na goedkeuring door de directie, handmatig inmeten 
ten opzichte van de putten en/of gevels. 
Deze meetgegevens binnen veertien dagen overhandigen aan de directie. 
Meetgegevens dienen analoog op A4 formaat en digitaal te worden aangeleverd 
(dwg.formaat - AUTOCAD). 

02 De putten dienen genummerd te zijn volgens opgave van de directie. 
a. Op de revisiegegevens de BOB's, putdekselhoogten, schildmuren, 

drempelhoogten en -breedtes, kolken, ontstoppingsstukken, T-stukken, bochten, 
overige bijzondere punten en tevens de gebruikte materialen (acrd en diameter 
buizen, putten en kolken) vermelden. 

b. In EXCEL dient van het hoofdriool een tabel te worden aangeleverd die 
tenminste omvat: 
- de putnummers; 
- X, Y coordinaten (RD) met een nauwkeurigheid van 50 mm (hart put); 
- Z coordinaten (N.A.P.) met een nauwkeurigheid van 10 mm; 
- in geval van overstort de drempelhoogte en -breedte; 
- een toelichting bij bijzondere punten (zoals schildmuur overstort, etc). 

03 De goedgekeurde analoge en digitale revisiegegevens dienen voor de 1 e opneming 
in bezit van de directie te zijn. Indien de aannemer niet aan het in dit lid gestelde 
voldoet, kan per week een korting van € 900,- (NEGENHONDERD EURO) worden 
verbeurd, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling benodigd is. 

25 12 	Eisen en uitvoering 



RAW1353-80833 
	

Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Produktgroep Buitensport 
	

Bladnr. 63 van 71 
Realisatie kunstgas voetbalveld 7 sportpark Ockenburgh 
Bestek 2014.12, d.d. 19-02-2014 

HFD PAR ART LID 

25 12 04 	MONTAGE LEIDING 

01 Bij rioolbuizen met rubberringverbinding mag de rubberring niet gedraaid of met 
ongelijke spanning worden aangebracht en moet de rubberring, tijdens het 
intrekken, over de ge- 
hele omtrek van de buis rollen of glijden. 

02 Bij rioolbuizen met rubberringverbinding dient de rubberring op de helft van de 
mofdiepte te liggen en mag de positieve en negatieve afwijking 0,01 m bedragen. 

03 Metselwerk voor stellagen moeten steens worden uitgevoerd. 

04 In DWA huisaansluitingen mogen geen bochten van 90° toegepast worden, dit 
dient 2x een bocht 45° te zijn. 

05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.12.04 behoort het op maat zagen van 
rioleringsbuizen van beton tot de resultaatsverplichting. Hiervoor zal geen 
verrekening plaatsvinden. 

25 12 05 

01 

25 12 07 

01 

25 12 13 

01 

25 13 

25 13 06 

HUIS- EN KOLKAANSLUITLEIDINGEN 

Met het aanvullen van sleuven van huis- en kolkaansluitleidingen mag slechts dan 
worden begonnen als de juiste ligging (plaats en hoogte) ten behoeve van 
revisietekeningen door de aannemer is ingemeten. 

VERPLICHTINGEN AANNEMER 

Indien bij de oplevering van het werk geconstateerd wordt, dat het riool is 
verontreinigd met vuil, voortvloeiend uit de uitvoering, dan wordt het riool gereinigd 
op kosten van de aannemer zonder dat hiervoor verrekening plaatsvindt. 

BOETEBEPALING 

Bij het in gebreke blijven van overdracht van revisiegegevens, zoals omschreven in 
par 25.13.07 zal een korting van EUR 250,-- per dag in rekening worden gebracht. 

INFORMATIE-OVERDRACHT RIOLERINGEN 

PUTTENSTAAT 

01 Alvorens inspectie-, overstort-, en/of pompputten te bestellen, maken of 
aanbrengen, dient de aannemer een puttenstaat ter goedkeuring aan de directie te 
overleggen. 
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25 13 07 	REVISIE RIOLERING 

01 De maatvoering van de revisie uitvoeren met een nauwkeurigheid van 25 mm in het 
horizontale vlak en 10 mm in het verticale vlak. 

02 De aannemer zorgt voor duidelijke schetsen, minimaal op A4 formaat, van de door 
hem gelegde en gerenoveerde leidingen. Hierop moet worden aangegeven: 
1. De hoogte t.o.v. N.A.P. van rioolputten: 

a. het stroomprofiel van de put. 
b. de binnen-onderkant van de aansluitende leidingen 

in de put. 
c. de bovenkant van het midden van de putdeksel. 

2. De totale h.o.h. lengte tussen twee opeenvolgende 
controleputten. 

3. Inwendige afmetingen met materiaalsoort van rioolputten. 
4. De diameter van de leiding met materiaalsoort. 
5. De plaats, maten en materiaal van de inlaten gemeten 

t.o.v. de inspectieputten. 
6. De plaats en diameter van de huis- en 

kolkaansluitingen, evt. ontstoppingsstukken, 
eindpunten van leidingen. Inmeten ten opzichte van 
vaste punten zoals gebouwen. 

7. Situering van de beeindiging van uitleggers gemeten 
t.o.v. harde punten, zoals gebouwen. Incl. b.o.b. ter 
plaatse van beeindiging. 

8. Overige bijzonderheden van de leidingen en de putten. 

03 Indien van de aannemer wordt verlangd dat hij digitale revisietekeningen t.b.v. de 
riolering maakt, verwerkt hij de door de directie akkoord bevonden revisiegegevens, 
zoals aangeleverd volgens lid 02, op door de opdrachtgever verstrekte digitale 
ondergrond waarin de situatie in RD-coordinaten is vastgelegd. Deze digitale 
ondergrond wordt aangeleverd in MicroStation V8 .dgn bestandsformaat. 

04 De aannemer verstrekt de directie twee analoge concept-revisie-tekeningen ter 
acceptatie. Na acceptatie verstrekt de aannemer per 4 witdrukken van de 
geaccepteerde revisie tekening en een CD-Rom met digitale MicroStation V8 
bestanden in .dgn bestandsformaat. 

05 Behalve de in lid 02 genoemde revisiegegevens dient de revisie tekening eveneens 
te zijn voorzien van: 
- bestaande situatie met straatnamen en huisnummers. 
- de naam van de leverancier van de putrand. 
- naam opdrachtgever, naam aannemer, tijdstip van 

uitvoering, naam uitvoerder aannemer, naam directie. 
- kleurcodering van leidingen. 
- bijbehorende legenda. 

25 15 	Bijbehorende verplichtingen 

25 15 04 	Kolken 

01 Kolken die tengevolge van werkzaamheden van de aannemer zijn volgeraakt met 
zand, dienen te worden gereinigd door of namens de aannemer. 

02 Reinigingskosten als bedoel in lid 01 zijn voor rekening van de aannemer. 
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26 	 KABELWERK 

26 02 	EISEN EN UITVOERING KABELWERK 

26 02 01 	AANBRENGEN VAN GRONDKABEL 

01 Grondkabel moet zonder toepassing van verbindingsmoffen worden aangebracht, 
behoudens voor zover de benodigde lengte niet op een standaard haspel is te 
leveren of als de benodigde lengte om praktische redenen niet in zijn geheel is te 
verwerken. 

02 De toepassing van verbindingsmoffen behoeft de goedkeuring van de directie. 

03 De grondkabels dienen op een diepte van ten minste 0,60m te worden 
aangebracht, afwijkingen zijn alleen toegestaan na goedkeuring directie UAV 
(goedkeuring voor aanbrengen). 

28 	 Technische bepalingen funderingslagen 

28 12 	Eisen en uitvoering lagen van steenmengsel 

28 12 02 	Eisen gesteld aan het resultaat 

01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten 
hoogste 15 mm bedragen. 

28 12 03 	Uitvoering 

01 Steenmengsel niet aanbrengen op een bevroren ondergrond. 

28 15 	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 

28 15 03 	ONDERZOEKSRESULTATEN VERDICHTING 

01 De aannemer overlegt de directie de resultaten van de bedrijfscontroles naar de 
verdichtingsgraden van de de aangebrachte funderingslagen. 

02 De gegevens worden een week na uitvoering overlegd. 

28 17 	Meet- en verrekenmethoden lagen van steenmengsel 

28 17 01 	Verdichtingsgraad 

04 De opdrachtgever verlangt een rapportage over de verdichtingsgraad van de 
fundering voor het aanbrengen van de bitumineuze verharding. 

05 De opdrachtgever verlangt een rapportage over de verdichtingsgraad van de 
fundering voor het aanbrengen van de elementen verharding. 

30 	 Technische bepalingen wegverhardingen I 

30 12 	Eisen en uitvoering voorbereidende werkzaamheden 
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30 12 01 	Afwerken aardebaan 

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste 
verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 
20 mm. 

31 	 Technische bepalingen wegverhardingen II 

31 42 	Eisen en uitvoering straatwerk 

31 42 02 	EISEN AAN DE UITVOERING 

01 Opgebroken en in het werk te hergebruiken materialen, indien nodig, vervoeren 
naar de plaats van verwerking. 
Deze materialen zodanig opnemen en vervoeren, dat stuk gaan wordt voorkomen. 
De directie bepaalt welke 
opgenomen materialen waar worden hergebruikt. 

02 Passtukken ten behoeve van de volgende materialen dienen te worden gezaagd : 
- trottoirbanden 
- opsluitbanden 
- betontegels 

03 Geen oude en nieuwe bestratingsmaterialen door elkaar aanbrengen. Waar oude 
en waar nieuwe materialen worden toegepast overleggen met de directie. 

04 Bij aansluiting op bestaand werk en/of kolken e.d. de banden zuiver passend zagen 
en stellen. Tegelsrij waarin kolken zijn geplaatst dienen met een klik van 3cm dieper 
gestraat te worden tov de omgeving. 

31 42 03 	Uitvoering nieuwe kantopsluitingen en goten 

01 Het pasmaken van banden dient te geschieden door middel van zagen. 

02 Bij aansluiting op bestaand werk en/of kolken e.d. de banden zuiver passend zagen 
en stellen. 

31 43 	Informatie-overdracht straatwerk 

31 43 01 	Werkplan en logboek bestratingswerk 

01 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 31.43.02 lid 03 van de 
Standaard 2010 zijn: 
a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien 

voort uit bijlage I van CROW-publicatie 282: 
Ruimte:beperking in ruimte door sportvelden (oppervlakte sportvelden niet 
berijden) 
Talud: n.v.t. 
Verband: halfsteensverband, stroomverband, elleboogverband, keperverband 
Materialen: betontegels 300x300x45 mm, 300x300x60 mm, 400x600x50 mm, 
400x600x60 mm, betonstraatstenen 210x105x80 mm en betonstraatstenen 
210x210x8Omm 

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is: in de directe omgeving. 

31 45 	Bijbehorende verplichtingen 
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31 45 01 	Algemeen 

01 Tot het aanbrengen van een bestrating en het herstraten behoort tevens het op 
hoogte stellen van aanwezige straatpotten en merkstenen. 

02 Tot het aanbrengen van de opsluiting behoort ook het eventueel zagen en 
pasmaken van de elementen. 

03 Tot het aanbrengen van de bestrating behoort ook het eventueel zagen en 
pasmaken van het bestratingsmateriaal. 

04 In aanvulling op art. 34.45.01 lid 01 behoort tot het afstrooien, inwassen of invegen 
van een bestrating tevens het leveren van het benodigde brekerzand ten behoeve 
van het afstrooien met een hoeveelheid van ten hoogste 1 m3 per 100 m2 
bestrating. 

31 46 	Bouwstoffen straatwerk 

31 46 01 	Betonstraatstenen 

01 In aanvulling op het bepaaide in artikel 31.46.05 van de Standaard 2010 moeten de 
afmetingen van betonstraatstenen voldoen aan de volgende afmetingen: 
afmetingen standaardformaat in mm 

kei 	dik 	waal 
formaat 	formaat 	formaat 

lengte 	211 	211 	200 
breedte 	105 	69 	 50 
dikte 	h 	 h 	 h 
De dikte h is in de desbetreffende bestekspost vermeld. 
Toleranties Zie NEN-EN 1338 artikel 5.2.4 

51 	 GROENVOORZIENINGEN 

51 02 	Eisen en uitvoering groenvoorziening 

51 02 01 	Werken nabij to handhaven beplanting 

01 In de kroonprojectie zijn de hiernavolgende bewerkingen niet toegestaan tenzij de 
directie anders beslist: 
- opslag van bouwmaterialen en plaatsen van keten; 
- manoeuvreren met en parkeren van voertuigen; 
- bevestigen van voorwerpen aan en om stam of takken; 
- machinale bewerking van grond; 
- ontgravingen en ophogingen. 

51 82 	EISEN EN UITVOERING KUNSTGRAS SPORTVELDEN 
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51 82 01 	ALGEMEEN 

01 De constructie dient, naast de in deel 2.2 omschreven bestekspost, aan de in 
bepaling 51.82.01en 51.82.03 vermelde eisen te voldoen op het moment van 
gereedkomen/oplevering alsmede aan het einde van de onderhoudstermijn. 

Aan het einde van de onderhoudstermijn zal de kunstgrasconstructie nogmaals 
getoetst worden aan de bestekseisen. 

Indien aan het einde van de onderhoudstermijn de kunstgrasconstructie niet meer 
aan de bestekseisen voldoet dient de aannemer er op eigen kosten voor zorg te 
dragen dat de kunstgrasconstructie weer voldoet aan de bestekseisen voor wat 
betreft de onderdelen waarvoor de aannemer verantwoordelijk voor is. 

In eerste instantie ligt deze verantwoordelijkheid bij de aannemer van de 
bovenbouw (kunstgrasmat). Wanneer komt vast te staan dat de eventuele 
gebreken het gevolg zijn van gebreken in de onderbouw, zal de aannemer van dit 
bestek hiervoor aansprakelijk worden gesteld. 

03 Kunstgrasvelden moeten worden aangelegd onder begeleiding van een door 
NOC*NSF geaccrediteerde keuringsinstantie. Alle keuringskosten zijn voor 
rekening van de opdrachtgever. 
De keuring sporttechnische laag volgens NOC*NSF moet plaats vinden voor de 
oplevering. 

10 In aanvulling op 51.82.01 lid 01 worden aan de sportvloer de volgende aanvullende 
eisen gesteld: 
- De kunstgrasconstructie dient te voldoen aan de sporttechnische norm 

NOC*NSF-KNVB2-15 en FIFA normering 
- Nationaal certificaat (verplichtingen onderbouw en bovenbouw). 
- Tevens moet het veld voldoen aan de reglementen van de KNVB en FIFA. 

ONDERHOUD 

Opdrachtgever verzorgt zelf het dagelijks en specialistisch onderhoud. 

UITVOERINGSTECHNISCHE NORMEN EN EISEN 

Aan het verleggen van de sportconstructie worden de volgende aanvullende eisen 
gesteld: 
- 	De opsluitband en veegtegel van de kunstgras constructie dient op exact de 

zelfde hoogte aangebracht te worden als de bovenzijde van de infill in de 
kunstgrasmat. 

EISEN EN UITVOERING ONDERGRONDSE BEREGENINGSINSTALLATIE 

RISICOVERDELING EN GARANTIES 

GARANTIE 

01 Het bepaalde in paragraaf 51.84.01 lid 2 van de Standaard 2010 is niet van 
toepassing: 

02 De onderstaande garantiebepalingen op basis van het model Branchevereniging 
versie 2.1 zijn van toepassing, waarbij bepalingen 3, 6 en 7 aangepast zijn (daar 

51 82 02 

01 

51 82 03 

01 

51 83 

51 84 

51 84 01 
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het nu een algemeen kunstgrasconstructie betreft): 

1. Definities: 
a) bestek: de beschrijving van het werk dan wel vraagspecificatie, de daarbij 

behorende tekeningen, de voor het werk geldende voorwaarden en, indien van 
toepassing: de nota van inlichtingen en het proces verbaal van aanwijzing. 

b) garant: de aannemer van het bestek. 
c) opdrachtgever: de opdrachtgever van het bestek. 
d) kunstgrasconstructie: het geheel van drainage, onderbouw, fundering en 

toplaag, waarbij de kunstgrasconstructie is uitgevoerd conform de in paragraaf 
51.84.04 opgenomen specificaties. 

e) productgarantie: garantie dat de kunstgrasconstructie voldoet aan de, op grond 
van paragraaf 51.84.04 aan de kunstgrasconstructie gestelde, constructieve 
eisen. 

f) prestatiegarantie: garantie dat de kunstgrasconstructie voldoet aan de, op 
grond van paragraaf 51.84.04 aan de kunstgrasconstructie gestelde 
speltechnische eigenschappen. 

g) garantie: product-en/of prestatiegarantie. 

2 Het bepaalde in deze garantieverklaring is van toepassing op de onderdelen van 
de kunstgrasconstructie welke door de garant gerealiseerd zijn, tenzij het 
bestek anders bepaalt. 

In eerste instantie ligt deze verantwoordelijkheid bij de aannemer van de 
bovenbouw (kunstgrasmat). Wanneer komt vast te staan dat de eventuele 
gebreken het gevolg zijn van gebreken in de onderbouw, zal de aannemer van 
dit bestek hiervoor aansprakelijk worden gesteld. 

3 	De Garant verbindt zich jegens de Opdrachtgever alle tijdens de 
garantieperioden genoemde opgetreden gebreken, die redelijkerwijs kunnen 
worden toegeschreven aan de minder goede hoedanigheid of gebrekkige 
uitvoering, op eerste aanzegging van de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk te 
herstellen. 

4 	Indien de Opdrachtgever de kunstgrasconstructie gebruikt in afwijking van het 
beoogde gebruik dan wel de kunstgrasconstructie niet overeenkomstig de door 
Garant bij oplevering ter hand gestelde onderhoudsvoorschriften heeft 
onderhouden, wordt vermoed dat geconstateerde gebreken niet worden 
toegeschreven aan de minder goede hoedanigheid dan wel gebrekkige 
uitvoering. Onder het beoogde gebruik wordt in deze garantieverklaring 
verstaan het gebruik in uren zoals dat in paragraaf 51.84.04 onder C door 
Opdrachtgever is aangegeven. 
Bij een significante wijziging van het gebruik is de overeengekomen garantie 
niet meer van toepassing. Garant en opdrachtgever treden dan, voorafgaand 
aan de wijziging, in overleg over een aanpassing van de garantietermijn. 

5 	Een op grond van deze garantieverklaring overeengekomen garantie geldt vanaf 
het moment van opleveren van de kunstgrasconstructie. 

6 Op de opdrachtgever rust de verplichting van het onderhoud een logboek bij te 
houden. 

7 Van de garantie is uitgesloten: 
gebreken die het gevolg zijn van van buiten komend onheil, onjuist gebruik en/of 
onjuist onderhoud zoals, maar niet beperkt tot: 
vandalisme, brand, gebruik van chemische middelen welke niet door de garant 
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zijn aanbevolen en rampen; 
- gebruik van onjuiste of ondeugdelijke (sport)attributen en/of onjuiste of 

ondeugdelijke sportschoenen; 
- gebruik van het veld in afwijking van de ontwerpnormen; 
- verkeerd of onvoldoende onderhoud, dan wel onderhoud dat niet aan de 

instructies en voorschriften van garant voldoet. 

8. De verplichtingen van garant uit hoofde van deze garantie zullen nimmer verder 
gaan dan herstel van het gebrek aan de door de garant gerealiseerde 
onderdelen van de kunstgrasconstructie. 

9. Indien door garant op grond van deze garantieverklaring wordt overgegaan tot 
gehele of gedeeltelijke vervanging van de kunstgrasconstructie zal door de 
opdrachtgever aan garant een redelijke vergoeding worden betaald voor het 
gebruik sedert het eerste gereedkomen van de kunstgrasconstructie tot het 
moment van eerste melding van het gebrek aan garant, welke vergoeding in 
goed onderling overleg zal worden bepaald. In geval van gedeeltelijke 
vervanging zal de vergoeding slechts dan voor betaling in aanmerking komen 
indien er door het herstel sprake is van een verlengde levensduur van het veld. 

10. Op deze garantieregeling is dezelfde geschillenregeling van toepassing als de 
geschillenregeling die van toepassing is op het bestek. 

51 84 04 	SPECIFICATIES TE GARANDEREN KUNSTGRAS VOETBALVELD 

02 A. Voor het kunstgrasveld wordt afgegeven een product- en prestatiegarantie 
conform de volgende norm(en) en voor de duur van: 
- de kunstgrasconstructie dient het eerste jaar na aanleg tot en met de einde 

onderhoudstermijnkeuring te voldoen aan de FIFA** norm. Het 2e tot en met het 
8e jaar dient de kunstgrasconstructie te voldoen aan de FIFA* norm. 

- De vigerende NOCNSF-KNVBV2-18 (Voetbalveld bestaand) norm gedurende 
het 9e t/m 12e jaar. 

B. De aard van het gebruik van de kunstgrasconstructie per jaar bestaat uit: 
schoolsport : 	150 uren 
competitie 	: 	450 uren 
trainingen 	1000 uren 
anders 	 700 uren 
Totale speeluren 	2300 uren 

C. Eventuele overige specificaties van de kunstgrasconstructie: 
Zie 51.82.01, 51.82.02 en 51.82.03 

D. Het onderhoud van het kunstgrasveld zal worden verzorgd door: 
Opdrachtgever dagelijks en jaarlijks 

61 	 Technische bepalingen werk algemene aard 

61 04 	Risicoverdeling en garanties verkeersmaatregelen 
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61 04 01 

01 

62 

62 05 

62 05 01 

Korting 

Voor beschadigingen toegebracht aan wegmeubilair zal een korting worden 
toegepast gelijk aan de nieuwwaarde van het betrokken meubilair verhoogd met 
een toeslag van 20%. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een 
ingebrekestelling nodig is. 

Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering 

Bijbehorende verplichtingen verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering 

Maatregelen in het belang van het verkeer 

01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste 
bouwvergadering door de aannemer worden overgelegd. 
Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet 
worden gehouden bij het opstellen van dit plan. 
De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken. 
Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden 
meegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de 
aannemer worden aangebracht. 
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij 
dit schriftelijk aan de directie mee. 
Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering 
van de daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen. 

02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet 
worden gewijzigd. 

03 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij 
openbaar verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de 
door de directie aan te wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen. 

89 	 DUURZAAMHEID 

89 25 	VRIJKOMENDE MATERIALEN 

89 25 01 	RESTMATERIALEN VAN PVC, PE EN PP LEIDINGSYSTEMEN 

01 Opgegraven en vrijgekomen restmaterialen van PVC, PE en PP leidingsystemen 
dienen ontdaan van aanhangend vuil en grond en vrij van chemische 
verontreiniging, te worden afgevoerd naar een erkend verwerker van kunststof 
leidingmateriaal. Dit kan met gebruikmaking van het door BureauLeiding te Den 
Haag gecoordineerd landelijk inzamelsysteem "Buizen Inzamel Systeem" (BIS) ten 
behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling. 
BureauLeiding is te bereiken via telefoon 070-4440650, fax 070 4440661 of per 
e-mail bis@bureauleiding.nl. 

02 De vrijgekomen restmaterialen van PVC, PE en PP leidingsystemen mogen niet 
stukgeslagen of vermalen worden of in de container aangestampt worden: dit geldt 
als vervuiling en zal afgekeurd worden. 
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Uitgangspunt: vrijgave terrein bij start werkzaamheden 
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Opdr.nr. 1400110 
Plaats 	Den Haag 
Datum 	10-02-2014 / 13-02-2014 
Project 	Sportpark Ockenburgh 

Meting uitgevoerd in RD stelsel 

Sondeer 

nummer 

X [m] 

Opgemeten 

Y [m] 

Opgemeten 

Z [m] 

TOV NAP 

5 75041,36 452894,59 0,57 

6 75014,90 452926,61 0,55 

7 75071,75 452919,68 0,55 

8 #N/B #N/B #N/B 

Boring 

nummer 

X [m] 

Opgemeten 

Y [m] 

Opgemeten 

Z [m] 

TOV NAP 

HB5 75026,92 452884,89 0,57 

HB6 75001,45 452915,46 0,55 

HB7 75080,70 452924,93 0,55 

HB8 #N/B #N/B #NIB 

▪ CC 

5 
111 

a 

0 

0 

la 

■ 

a 

•  

a 

a 

Naam vast punt 

Hoogte vast punt 

Opgegeven door 	 Rijkswaterstaat 

Gewaterpast door 	 M. Blaak 

Datum waterpassing 	 10-02-2014 / 13-02-2014 

Omschrijving vast punt 	 Meting uitgevoerd met Leica RTK GPS systeem 

■ 
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Opdracht : 1400110 

Plaats 	: Den Haag 
Project 	: Sportpark Ockenburgh 

BORING 	: HB5 

Datum 	 : 14-02-2014 	 X 	: 75026.920 	 Boormeester 	: AK 

GWS 	 : NAP -0.23 m 	 Y 	: 452884.890 	 Beschrijver 	: AK 

Maaiveld 	: NAP +0.57 m 	 Norm 	: NEN5104 

Opmerking 

Diepte [m t.o.v. NAP] 
Van 	tot 

Omschrijving grondlaag Kleur 

1 +0.57 +0.17 Zand, zeer fijn, zwak humeus, zwak kleihoudend bruin 

2 +0.17 -0.13 Zand, zeer flJn, matig siltig bruin 

3 -0.13 -0.43 Zand, zeer fijn, matig siltig bruin 

4 -0.43 -2.43 Zand, zeer fijn, matig siltig grijs 

0.57 -0.43 Klelstop 1 

BORING 	: HB6 

Datum 	 : 14-02-2014 	 X 	: 75001.450 	 Boormeester 	: AK 

GWS 	 : NAP -0.20 m 	 Y 	: 452915.460 	 Beschrijver 	: AK 

Maaiveld 	: NAP +0.55 m 	 Norm 	: NEN5104 

Opmerking 

•  

S 
N 

E E 

2 
0 
cg 

0 

•  

BORING 	: HB7 

Datum 	 : 14-02-2014 	 X 	: 75080.700 	 Boormeester 	: AK 
I 

GWS 	 : NAP -0.15 m 	 Y 	: 452924.930 	 Beschrijver 	: AK 

Maaiveld 	: NAP +0.55m 	 Norm 	: NEN5104 

Opmerking 

Laag nr. Diepte [rn to.v. NAM 
tot 

 Omschrijving grondlaag Kleur 

1 

M 2 

3 

1 +0.55 +0.25 Zand, zeer fijn, matig kleihoudend bruin 

2 40.25 ass Zand, zeer fijn, matig siltig bruin 

3 -0.35 -2.45 Zand, zeer fijn, matig siltig grits 

-0.45 Kleistop 1 

• 

Boorprofiel 

• \ 
0.00 - 

\ 

-2.00 

Diepte [m to.v. NAP] 
Van 	tot 

Omschrijving grondlaag Kleur 

1 +0.55 +0.25 Zand, zeer fijn, zwak humeus bruin 

2 +0.25 -0.35 Zand, zeer fijn, matig siltig bruin 

3 -0.35 -2.45 Zand, zeer fijn, matig siltig grits 

0.55 -0.25 Kleistop 1 

Laag nr. 

YIL 2 

3 

Boorprofiel 

1 

0.00- 

-1.00 
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NEN-EN-ISO-22476-1 
Klasse 3, type TE1 
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Sondering 6 

Opdracht : 1400110 
Plaats 	: Den Haag 
Datum 	: 13-02-2014 

Project 	: Ockenburgh 

Conus nummer : S10-CFI.442 
Soort conus 	: Elektrisch2  
Opp. conuspunt : 1000 mm 

NEN-EN-ISO-22476-1 
Klasse 3, type TE1 
Sondeerunit : SR1 
Blad 	: 1 van 1 
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Sondering 5 

Opdracht : 1400110 Conus nummer : S10-CFI.442 NEN-EN-ISO-22476-1 
Plaats : Den Haag Soort conus 	: 	Elektrisch2  Klasse 3, type TE1 
Datum : 13-02-2014 Opp. conuspunt : 1000 mm Sondeerunit : SR1 
Project : Ockenburgh Blad 	: 1 van 1 
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1. INLEIDING 

In opdracht van de Gemeente Den Haag, afdeling Vastgoed is door Mos Grondmechanica B.V. een 

grondonderzoek uitgevoerd en is op basis daarvan een verhardingsadvies opgesteld voor de aanleg 

van een kunstgras voetbalveld ter plaatse van de sportpark Ockenburgh te Den Haag. 

Dit rapport bevat de resultaten van het grondonderzoek en het daarop gebaseerde verhardingsadvies 

voor de bovengenoemde nieuwbouw. 

2. PROJECTBESCHRIJVING 

De gemeente Den Haag, afdeling OCW Buitensport is voornemens om op sportpark Ockenburgh 

(veld 7) aan de Wijndaelerweg 9 te Den Haag een natuurgras voetbalveld om te bouviien near een 

kunstgras voetbalveld. 

In het kader van de realisatie van het kunstgrasveld dient het bestaande natuurgrasveld ontgraven te 

worden, de maximale ontgravingdiepte ter plaatse van het veld zal ca. 400 mm bedragen. De te 

realiseren kunstgras constructie ziet er globaal als volgt uit: 

- 15 mm TPE 	 (8,5 kN/ m3) 

- 25 mm Infillzand 	 (16 kN/ m3) 

geotextiel 	 (125gr/ m2) 

- 100 mm Lava 0/1.6 	 (18 kN/ m3) 

- 	- 260 mm M3c zand 	 (16 kN/ m3) 

Het totale gewicht van de nieuwe constructie bedraagt 6,5 kN/m2  

Het huidige maaiveldniveau zal ook het ontwerpniveau in de nieuwe situatie zijn. In het verleden zijn 

er geen ongelijkmatige zettingen opgetreden ter plaatse van de natuurgrasvelden. Op een aantal 

plaatsen op de velden is wel spraken geweest van een verminderde afwatering, dit is hersteld na de 

renovatie van de drainage. 

3. GEOTECHNISCHE GEGEVENS 

3.1 	Uitgevoerd grondonderzoek 

Voor de uitvoering van dit onderzoek heeft de opdrachtgever ons een tekening ter beschikking 

gesteld. 

Aan de hand van de verstrekte tekening heeft Mos Grondmechanica een Klic-melding gedaan. De 

onderzoekslocaties zijn met behulp van GPS-RTK apparatuur in het veld uitgezet en gewaterpast, op 

tekening weergegeven, en in dit rapport opgenomen, 
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Op 13 februari 2014 zijn de sonderingen 5 tot en met 7 uitgevoerd tot een diepte van circa 

maaiveld -15 m. De locaties van de sonderingen zijn op verzoek van de opdrachtgever verplaatst 

uitgevoerd op het sportveld. De sonderingen zijn met een sondeerunit met een drukcapaciteit van 

200 kN uitgevoerd. Bij elke sondering is per 20 mm de tijd, de diepte, de conusweerstand (qc), de 

plaatselijke wrijving (fs) en de helling (i) gemeten en als data opgeslagen. Tevens is het berekende 

wrijvingsgetal gepresenteerd. 

De sonderingen zijn uitgevoerd conform toepassingsklasse 3, type TE1 van de NEN-EN-ISO-22476-1. 

Op 14 februari 2014 zijn de handboringen HB5 tot en met HB7 uitgevoerd tot een diepte van 

maaiveld -3 m. De boringen zijn als (verbuisde) handboringen en conform NEN-EN-ISO 22475-1 

uitgevoerd. De handboringen zijn uitgevoerd rondom de contouren van het sportveld. 

De grondopbouw ter plaatse is door een medewerker beschreven en in de vorm van een boorstaat 

met schaal 1:1M2 ten opzichte van NAP geplot in dit rapport opgenomen. 

Sondering 8 met bijbehorende handboring HB8 zijn op aangeven van de opdrachtgever niet uitgevoerd 

in verband met een oce verdacht gebied. Vanwege het niet uitvoeren van deze handboring is er geen 

peilbuis geplaatst op het sportpark Ockenburgh, op verzoek van de opdrachtgever is het grondwater 

gepeild in de boorgaten van de handboringen. 

De resultaten van het grondonderzoek zijn opgenomen onder bijlage A. 

3.2 	Geotechnisch profiel Sportpark Ockenburgh 

De maaiveldhoogte ter plaatse van de onderzoekslocaties varieert tussen NAP +0,57 m en 

NAP +0,55 m. Aan de hand van het uitgevoerde grondonderzoek is het volgende geotechnisch profiel 

opgesteld: 

Vanaf maaiveld tot NAP -1,8 m a NAP -2,0 m is een los gepakt zandpakket aangetroffen waarin 

conusweerstanden zijn gemeten van 2 MPa tot 6 MPa. 

Vanaf NAP -1,8 m a NAP -2,0 m tot de maximaal verkende diepte van NAP -14,5 m is een matig 

tot vast gepakt zandpakket aangetroffen, waarin conusweerstanden zijn gemeten van 6 MPa tot 

30 MPa en hoger. Terugvallen in de conusweerstanden tot 1,5 MPa a 3 MPa worden veroorzaak 

door kleilenzen. Op diverse dieptes zijn kleilenzen aanwezig met een dikte van enkele 

centimeters tot maximaal een decimeter. 

3.3 Grondwaterstanden 

In de boorgaten van HB5 tot en met HB7 is het grondwater aangetroffen op 

NAP -0,15 m a NAP -0,23 m. Hierbij wordt opgemerkt dat deze gemeten grondwaterstanden slechts 

een momentopname zijn en dat onder invloed van spanningswater, lagenopbouw, lokale 

omstandigheden en seizoensafhankelijke factoren de waarde hiervan sterk kan afwijken. 
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Bij een eventuele afkeuring door het keuringsinstituut dient na herstelwerkzaamheden een herkeuring te 
worden aangevraagd, waarbij toetsing in het bijzijn van het keuringsinstituut, de directie UAV en de 
opdrachtnemer zal plaatsvinden. 
Goedkeuring door het keuringsinstituut betekent niet automatisch dat het stoppunt is afgehandeld, 
afhandeling van het stoppunt dient te alien tijde door de opdrachtgever te geschieden daar niet alleen de 
normen van uit het NOC*NSF gelden maar ook de bestekseisen. 

De tussentijdse oplevering kan plaatsvinden na de keuring met als resultaat dat sporttechnische laag 
voldoet aan alle gestelde normen. 

8. Eindkeurinq:  
Na het gereedkomen van de publieksafrastering informeert de opdrachtnemer de directie UAV dat de 
onderhavige werkzaamheden gereed zijn voor toetsing. 
De keuring bij het keuringsinstituut zal door de installateur van de kunstgrasmat aangevraagd worden. 
De directie UAV informeert de per ommegaande opdrachtnemer wanneer de keuring zal plaatsvinden. 
(eerst globale melding met datum/dagdeel, vervolgens melding van het exacte tijdstip). 
Toetsing zal plaatsvinden in het bijzijn van het keuringsinstituut, de directie UAV,de opdrachtnemer en de 
installateur van de kunstgrasmat. 
Bij een eventuele afkeuring door het keuringsinstituut dient na herstelwerkzaamheden een herkeuring to 
worden aangevraagd, waarbij toetsing in het bijzijn van het keuringsinstituut, de directie UAV,de 
opdrachtnemer en de installateur van de kunstgrasmat zal plaatsvinden. 
Goedkeuring door het keuringsinstituut betekend niet automatisch dat het stoppunt is afgehandeld, 
afhandeling van het stoppunt dient to alien tijde door de opdrachtgever te geschieden daar niet alleen de 
normen van uit het NOC*NSF gelden maar ook de bestekseisen. 

Oplevering kan eerst plaatsvinden na een eindkeuring met als resultaat dat het veld voldoet aan alle 
gestelde normen. 

Herkeurincien:  
In de bovengenoemde subfasen (1 t/m 8) kan sprake zijn van een keuringsresultaat dat niet voldoet aan de 
gestelde eisen/normen. 
Bij zo'n een eventuele afkeuring door het keuringsinstituut dient na herstelwerkzaamheden een herkeuring 
to worden aangevraagd, waarbij toetsing in het bijzijn van het keuringsinstituut, de directie UAV,de 
opdrachtnemer en de installateur van de kunstgrasmat zal plaatsvinden. De herkeuringskosten zoals 
vastgesteld en opgenomen in onderstaande tabel zullen per keer in mindering gebracht worden op de 
aanneemsom. De herkeuringskosten ten aanzien van de eindkeuring zullen geheel dan wel gedeeltelijk in 
mindering gebracht worden op de aanneemsom indien de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het 
betreffende onderdeel dat leidt tot afkeuring. 

Kosten herkeurin en: 
Nr. Omschriivinq Bedrag in € 
1 Aanbrengen kabels- en leidingen € 0 
2 Aanvulling/verdichting sleuven € 0 
3 Grondwerk € 0 
4 Drainage € 0 
5 Controle drainage € 0 
6 Zandonderbouw € 500,-- 
7 Sporttechnische laag € 500,-- 
8 Eindkeuring €1000,-- 



6 

FASE na oplevering (onderhouds- /garantietermijn): 

Na oplevering van het veld gaat de onderhoudstermijn als bedoeld in de UAV in. Gedurende de 
onderhoudstermijn dient het veld te voldoen aan alle besteksverplichtingen. 
Voor het einde van de onderhoudstermijn zal een opname plaatsvinden waarbij de directie UAV en de 
opdrachtnemer aanwezig dienen te zijn, eveneens zal er een keuring door het keuringsinstituut worden 
uitgevoerd in het bijzijn van de directie UAV en de opdrachtnemer. 
Op dat moment zal getoetst worden of het veld nog voldoet aan alle besteksverplichtingen en normen van 
het NOC*NSF. 
indien biijkt dat het veld niet meer voldoet aan alle besteksverplichtingen en/of normen van het NOC*NSF 
dient de opdrachtnemer een plan van aanpak voor het herstel op te stellen en dit ter goedkeuring voor te 
leggen aan de directie. 
Na goedkeuring van het plan dient de opdrachtnemer in overleg met de directie z.s.m. het herstel in te 
plannen. 
Dit herstel dient te geschieden binnen een in billijkheid te stellen termijn. 
De onderhoudstermijn zal in dat geval verlengd worden tot de gebreken naar tevredenheid zijn hersteld. 
Na herstel van de gebreken kan tevens een keuring uitgevoerd worden door het keuringinstituut teneinde 
te toetsen of e.e.a. correct is hersteld. 

De kosten voor het voorgaand genoemde herstel zijn volledig voor rekening van de opdrachtnemer, 
behoudens voor die gedeelten waarbij het niet voldoen aan de besteksverplichtingen en/of normen van het 
NOC*NSF gevoig is van vandalisme of een calamiteit. 

Indien het veld aan het einde van de onderhoudstermijn nog voldoet aan alle besteksverplichtingen gaat, 
na de formele opname en goedkeuring door de directie UAV, op dat moment de garantie termijn in. 

Tijdens de garantie termijn zal jaarlijks een inspectie plaatsvinden waarbij de directie UAV en de 
opdrachtnemer aanwezig dienen te zijn, op dat moment wordt het veld visueel geInspecteerd op basis van 
de RAW 2010 methodiek van het CROW zoals omschreven in deelhoofdstuk 51.8, m.b.t. de onderdelen 
waarvoor de opdrachtnemer verantwoordelijk was bij realisatie, hierbij wordt tenminste getoetst op: 

• Vlakheid (meting) 
® Vlakheid van het veld (meting onder rei 3 m) 
® Vlakheid overgang veld-kantopsluiting (meting onder rei 3 m) 

Aangevuld met onderstaande toetsingsitems: 
• Toestand hekwerken 
• Toestand verharding rondom het veld 

Wanneer deze visuele inspectie hiertoe aanleiding geeft zal er aanvullend onderzoek uitgevoerd worden, 
dit zal uitgevoerd worden door het keuringsinstituut in het bijzijn van de directie UAV en de opdrachtnemer. 

Tijdens de garantietermijn geldt dat, indien er in het bestek geen verzwarende eisen gesteld zijn, het veld 
gedurende 5 jaar na oplevering dient to voldoen aan de aanlegnorm voor de desbetreffende sport zoals 
vastgesteld door het NOC*NSF. 
Na deze periode mag, indien er in het bestek geen verzwarende eisen gesteld zijn, het veld voor zover van 
toepassing voldoen aan de gebruiksnorm voor de desbetreffende sport zoals vastgesteld door het 
NOC*NSF. 

Naast de jaarlijkse inspecties zullen tevens de benodigde herhalingskeuringen (frequentie afhankelijk van 
de eisen vanuit het certificaat en de sportbonden) uitgevoerd worden. 
De opdrachtgever zal opdracht verlenen aan het keuringsinstituut voor het uitvoeren van deze keuringen 
en zal deze keuringen afroepen. 
De opdrachtgever zal de opdrachtnemer informeren wanneer de keuring zal plaatsvinden opdat de 
opdrachtnemer bij deze keuring aanwezig kan zijn. 
Wanneer de herhalingskeuringen door de desbetreffende sportbond zelf uitgevoerd worden, zal de directie 
UAV wanneer deze hierover informatie heeft de opdrachtnemer informeren. 
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Indien uit deze keuring blijkt dat het veld niet meer voldoet aan de hieraan gestelde eisen, dan dient de 
opdrachtnemer dan wel installateur van de kunstgrasmat een plan van aanpak voor het herstel op te 
stellen en dit ter goedkeuring voor te leggen aan de directie. Hetgeen afhankelijk van welk onderdeel van 
de kunstgrasconstructie heeft geleid tot afkeuring. 
Na goedkeuring dient de opdrachtnemer in overleg met de directie z.s.m. het herstel in te plannen. 
Dit herstel dient te geschieden binnen een in billijkheid te stellen termijn. 
Op dit herstel is de garantieverklaring zoals van kracht op onderhavig bestek van toepassing. 
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Opdracht : 1400110 

Plaats 	: Den Haag 

Project 	: Sportpark Ockenburgh 

-5- 

4. VERHARDINGSADVIES 

Een kunstgrasveld dient zettingsvrij aangelegd to worden, in het kader daarvan is de bodem 

geotechnisch onderzocht. Op basis van de resultaten, kunstgrasconstructie en de gewenste aanleg 

hoogte is een verhardingsadvies voor het zettingsvrij aanleggen van het kunstgrasveld opgesteld. 

4.1 	Ockenburgh veld 7 

Uit het uitgevoerde grondonderzoek blijkt dat de ondergrond hoofdzakelijk bestaat uit zand, in de 

toplaag (eerste decimeters) is een zwak humeuze of kleiige bijmenging aanwezig. Onder deze toplaag 

bevindt zich een matig tot vast gepakt zandpakket de conusweerstand loopt gelijdelijk op. De toplaag 

zal naar verwachting een initiele soortelijke massa van circa 17,0 kN/m3  hebben. 

Omdat de ondergrond niet zettingsgevoelig is en er geen belasting toenamen pleats vindt vanwege 

ophogen maaiveldniveau of vervangen toplaag is er vanuit geotechnisch oogpunt geen bezwaar voor 

het aanleggen van de kunstgras constructie, zoals is beschreven in § 2. 

Opgesteld door: 

ing. 

   

  

Rhoon, 19 februari 2014 

Cont 

   

     

MOS GRONDMECHANICA B.V. Postbus 801, 3160 AA Rhoon - Telefoon: 010 - 50 30 200 - URL: www.mosgeo.com  
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van aanleg kunstgrasveld bij Sportpark Ockenburgh 
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	 Bijlage 09 Grondbalans 	 19.2-2014 

Grondbalans bestek 2014.12 

Post 	Omschrijving lengte ml 	opp. m2 	constructie hoogte 	m3 	m3 info 
Grond ontgraven 

Grondsoort 
Vervoeren volgens Verwerken volgens 

132310 Graven werkput straatkolk 7 teelaarde 
teelaarde 

232010 

132410 Graven sleuf verwijderen HWA 15 232010 

135010 Graven werkput drainageput 11 teelaarde 
teelaarde 
teelaarde 
teelaarde 
teelaarde 

232010 

135030 Graven sleuf hoofddrain 11 232010  

137110 Graven werkput sproeiers 6 
30 

232010 

137130 Graven sleuf beregening (hoofd) 232010 
137140 Graven sleuf beregening (sub) 37 232010 
138110 Verwijderen fundering lichtmast 6 zand 232010 
138210 Graven sleuf verwijderen kabels 18 zand 232010 
211010 Graven cunet voetpad uitbreiding 42 teelaarde 231010 

211020 Graven cunet voetpad uitbreiding 21 zand 232010 
211030 Graven cunet onderhoudspad 34 zand 232010 

212020 Graven sleuf hoofddrain 22 zand 232010 
212110 Graven werkput kolken 10__ zand 

zand 
zand 

232010 
212120 Graven werkput inspectieput 1 232010 
212130 Graven werkput drainageput 9 232010 
214010 Graven cunet kunstgrasveld 2333 Zand bovenlaag 231010 en 232020 
214020 Graven cunet kunstgrasveld 1167 Zand onderlaag 232030 
441060 Graven drainsleuven 30 zand 232010 

Grond vervoeren Ontgraven volgens Verwerken volgens 

231010 Grond vervoeren binnen werkterrein 78 zand 211010 en 214010 (deels) 

232010 Grond afvoeren 267 zand 
zand bovenlaag veld 
zand onderlaag veld 

132310, 132410, 135010, 135030, 
137110, 137130, 137140, 138110, 
138210, 211020, 211030, 212120, 
212110, 212120, 212130, 441060 

232020 Grond afvoeren 2297 214010 
232030 Grond afvoeren 1167 

----- 
214020 

Grand verwerken Ontgraven volgens Vervoerd volgens Leverantie 

132310 Aanvullen werkput straatkolk 7 M3c zand L 
132410 Aanvullen sleuf HWA 15  

11 
— 

zand voor zandbed 
-- 

M3c zand 
L 

135010 Aanvullen werkput drainageput L 
135050 Aanvullen sleuf hoofddrain 11 M3c zand 
137110 Aanvullen werkput sproeiers 6 M3c zand 
137130 Aanvullen sleuf beregening (hoofd) 30 M3c zand L 
137150 Graven sleuf beregening (sub) 30 M3c zand 
138110 Aanvullen werkput lichtmast 6 M3c zand 
138210 Aanvullen sleuf kabels verlichting 18 M3c zand 

212110 Aanvullen werkput kolken 3 zand voor zandbed 

212120 Aanvullen werkput inspectieput 1 zand voor zandbed 

212130 Aanvullen werkput drainageput 6 zand voor zandbed 

221010 Cunet onderhoudspad 32 zand voor zandbed 
221020 Cunet onderhoudspad 10 zand voor zandbed 
222020 Aanvullen sleuf hoofddrain 58 zand voor zandbed 
223010 Aanvullen randen 36 Zand bovenlaag veld 

223020 Aanvullen gaten stobben 42 Zand bovenlaag 
M3c zand 441080 

441110 
 Aanvullen sleuven drainage 30 
Aanvullen gaten explosieven 100 M3c zand 
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Enkele poort: 
Met een vrije doorgang 
van ca. 110 cm. en een 
hoogte van ca. 110 cm. 
Ingelaste gaasmat 

Poortvleugel: frame van kokerprofiel 60 x 60 mm. voorzien 
van ingelast dubbelstaafs-draadmat. Poortpalen van zware 
kokerprofiel 80 x 80 mm. 
Draadmatpanelen uitgevoerd met een maaswijdte 50 x 200, 
bestaande uit horizontaal 2 x rond 8 en vertikaal rond 6 
mm. 
Poortvleugel voorzien van nachtsluiting d.m.v. 
schuifgrendel. 	De poortvleugel moeten geheel naar buiten 
kunnen doorslaan. 

Materiaal: Staal 
verzinkt volgens 
NEN-EN-ISO 
1461. 
Bevestigingsmat 
eriaal roest vrij 
steal. 

110 x 110 cm 

Plaatsen in asfalt Alle staanders worden ingeboord in de verharding. Gaten 
10 mm. groter als staander in asfalt boren tot onderkant 
puinfundering. Asfalt en puinfundering verwijderen en 
afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf. De staanders 
worden tot een diepte van 80 cm de grond ingetrild. 
Rondom wordt de staander aangestort met betonspecie en 
afgewerkt met een maaiveldring. 

Plaatsen in tegels, 
klinkers of stelconplaten 

Alle staanders worden ingeboord in de verharding. Gaten 
10 mm. grater als staander in verharding boren tot 
onderkant veharding. Beton verwijderen en afvoeren naar 
erkend verwerkingsbedrijf. De staanders worden tot een 
diepte van 80 cm de grond ingetrild. Rondom wordt de 
staander aangestort met betonspecie en afgewerkt met een 
maaiveldring. 

Plaatsen in grond Alle staanders worden ingeboord in de vaste grond. De 
staanders worden tot een diepte van 100 cm de grond 
ingetrild. Rondom de staanders een gat graven aanstorten 
met ca 60 kg betonspecie en afdekken met ca 10 cm gond 



Programma van eisen 
Gemeente Den Haab 	 

veldafscheiding 
kunstqras voetbal 

pve nummer 18 

  

Omschrijving Technische omschrijving materiaalsoort maatvoering materiaal dikte afwerking extra voorwaarde / optie 

Veldafscheiding 
uitgevoerd met een 
hoogte van ca. 110 cm.. 
Dubbele bovenbuis en 
gaasmatten 

Staanders rond 60,3 x 1,75 mm. welke worden gemonteerd 
met een hart op hart afstand van ca. 2,58 meter. 
Staanders aan de bovenzijde voorzien van een T-vormige 
doorvoerkop ten behoeve van het doorvoeren van een 
bovenligger rond 60,3 x 1,75 mm.. 
Hekwerk voorzien van 1 bovenligger rond 60,3 x 1,75 mm. 
.Het leunhekwerk wordt voorzien van 
dubbelstaafsdraadmat met een hoogte van 100 cm. 
Draadmatpanelen uitgevoerd met een maaswijdte 50 x 200, 
bestaande uit horizontaal 2 x rond 8 en vertikaal rond 6 
mm. 
Uitvoering draadmatten zonder stekeinden. 
Bevestiging dubbelstaafsdraadmat middels 3 langlipbeugels 
per staander. 

Materiaal: Staal 
verzinkt volgens 
NEN-EN-ISO 
1461. 
Bevestigingsmat 
eriaal roest vrij 
steal. 

beide lange 
zijden en 
kopzijden 
110 cm hoog 

1,75 mm. blank 

-,---- 

0.., 

_ 

— 	v  

, wj Dubbele rijpoort: 
Met een vrije doorgang 
van ca. 300 cm. en een 
hoogte van ca. 110 cm. 
Ingelaste gaasmatten 

Poortvleugel: frame van kokerprofiel 60 x 60 x2mm. 
voorzien van ingelast dubbelstaafsdraadmat. Poortpalen 
van zware profielen (koker 80 x 80 x2 mm.). 
Draadmatpanelen uitgevoerd met een maaswijdte 50 x 200, 
bestaande uit horizontaal 2 x rond 8 en vertikaal rond 6 
mm. 
Linkervleugel vast te zetten d.m.v. grondgrendel in 
grondbuis rechtervleugel voorzien van sluiting, sluit hierop 
aan en borgt de grondgrendel. Nachtsluiting d.m.v. 
schuifgrendel inclusief twee grondgrendels om de 
poortvleugels in open stand in een grondbuis vast te zetten. 

Materiaal: Steal 
verzinkt volgens 
NEN-EN-ISO 
1461. 
Bevestigingsmat 
eriaal roest vrij 
steal. 

300 x 110 cm 

vadu§0;ziadvto 



Programme van eisen 
Gemeente Den Haaq 

Ballenvager voetbal 	pve nummer 17 

Omschrijvinq Technische omschrijving materiaalsoort maatvoering materiaal dikte afwerking extra voorwaarde / optie 

Ballenvanger uitgevoerd 
met een hoogte van ca. 
600 cm.. Staanders rond 
89 x 2,5 mm. 
Tussenstaanders 60 x 2,5 
mm.gemonteerd met een 
hart op hart afstand van 
ca. 2,58 meter. 

Staanders aan de bovenzijde voorzien van een 
ballenvangerkop ten behoeve van het doorvoeren van een 
bovenligger rond 60,3 x 1,75 mm.. 
Tussen staanders aan de bovenzijde draadmat voorzien 
van een T stuk ten behoeve van het doorvoeren van een 
tussenligger rond 60,3 x 1,75 mm. bevestging aan 
staanders middels klembeugel. 
De ballenvanger wordt voorzien van dubbelstaafsdraadmat 
met een hoogte van 200 cm. Draadmatpanelen uitgevoerd 
met een maaswijdte 50 x 200, bestaande uit horizontaal 2 x 

Uitvoering draadmatten zonder stekeinden. 
Bevestiging dubbelstaafsdraadmat middels 4 
langlipbeugels per staander. 
De ballenvanger wordt boven de hoogte van de 
draadstaafmatten voorzien van zwarte nylon netbespanning 
maaswijdte 45 x 45 x 4 mm. De netbespanning wordt aan 
de onderzijde om de 10 cm aan een onderbuis met zwarte 
bouw Tyrips vastgezet De zijzijden en de bovenzijde 
worden aan de staanders en de bovenbuis om de 10 cm. 
met zwarte bouw Tyrips vastgezet. 

rond 8 en vertikaal rond 6 mm.  

Materiaal: Staal 
verzinkt volgens 
NEN-EN-ISO 
1461. 
Bevestigingsmat 
eriaal roest vrij 
steal. 

30 x 6 m 

- '1,1,W11(MiI.E,E4aPsrik-ttIST 

blank 

: 

ir,  
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Plaatsen in asfalt Alle staanders worden ingeboord in de verharding. Gaten 
10 mm groter als staander in asfalt boren tot onderkant 
puinfundering. Asfalt en puinfundering verwijderen en 
afvoeren near erkend verwerkingsbedrijf. De staanders 
worden tot een diepte van 100 cm de grond ingetrild. 
Rondom wordt de staander aangestort met betonspecie en 
afgewerkt met een maaiveldring en stelring. 

Plaatsen in tegels, 
klinkers of stelconplaten 

Ate staanders worden ingeboord in de verharding. Gaten 
10 mm. groter als staander in verharding boren tot 
onderkant puinfundering. Beton verwijderen en afvoeren 
near erkend verwerkingsbedrijf. De staanders worden tot 
een diepte van 100 cm de grond ingetrild. Rondom wordt 
de staander aangestort met betonspecie en afgewerkt met 
een maaiveldring en stelring. 

Plaatsen in grond Alle staanders worden ingeboord in de vaste grond. De 
staanders worden tot een diepte van 100 cm de grond 
ingetrild. Rondom de staanders een gat graven aanstorten 
met ca 100 kg betonspecie en afdekken met ca 10 cm gond 



COPYRIGHT NOC*NSF 

NOCNSF-M2.d 

Normblad: 1 / 3 

2011-mrt 

LAVA 

Deze norm is aangenomen door de Nationale Norm Commissie 353076 Sportvloeren. Deze norm is 

opgesteld door werkgroep 4 "mineralen" ressorterend onder deze commissie. 

Deel 1 - Materiaalaspecten 

Deel 2 - Constructieve aspecten 

Kenmerk: 

funderingsmateriaal onder gebonden en ongebonden toplaag 

Pages - MateriaalNomaPrint 
	

Page 1 of 3 

Deel 1: Materiaalaspecten 

Eigenschappen  

Vorm 

bol, hoekig of matig hoekig 

Testmethode: EN 14955 

Structuur 

poreus 

Testmethode: EN 14955 

Textuur 

ruw 

Testmethode: EN 14955 

Vreemde bestanddelen 

geen 

Testmethode: MNNb1.1 

Verbrijzelingsbestendigheid 

> 0,85 

Testmethode: MN/Be5.1 

https://franIcy.isa-sport.corn/office/pages/materiaalnormprintaspx?FiteName=NOCNSF... 	-2-2014 
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NOCNSF-M2.d 

Normblad: 2 / 3 

2011-mrt 
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Page 2 of 3 

Eigenschappen 

Volumegewicht 

verdicht 
	

1400 - 1800 kg/m3  
los gestort 
	

1200 - 1600 kg/m3  

Testmethode: EN 1097-3 

Korrelafmeting 

0-16 mm 

Testmethode: EN 933 

Korrelverdeling 

< 22,4 mm 	100% 
< 16 mm minimaal 91% 
< 12,5 mm maximaal 90% 

• 8 mm maximaal 75% 

< 2,0 mm 	20 - 40% 
< 0,125 mm maximaal 10% 

Testmethode: EN 933 

Condities 

Klimatologische invloeden 

alle eigenschappen dienen aan de normen to voldoen 

Testmethode: MN/G0.1 

https://franky.isa-sport.com/office/pages/materiaalnormprintaspx?FileName=NOCNSF... 6-2-2014 
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Deel 2: Constructieve aspecten 

Eigenschappen  

Laagdikte 

minimaal 100 mm 

Testmethode:CN/C5.1 

Vlakheid 

maximaal oneffenheden gelijk aan uiteindelijk toegestane oneffenheid 

Testmethode:EN 13036-7 

Stabiliteit 

indringing < 7 mm 

Testmethode:CN/C4.1 

Aanleg 

® gesloten oppervlaktetextuur 
• geen grove nesten 
® vochtig 
® geen vreemde bestanddelen 
® de constructie dient uniform te zijn 

Testmethode:CN/C1.3 

Condities 

Klimatologische invloeden 

alle eigenschappen dienen aan de normen te voldoen 

Testmethode:CN/C0.1 

https://franky.isa-sport.com/office/pages/materiaalnormprintaspx?FileName=NOCNSF... 6-2-2014 
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Bijlage 07 Bedrijfsgebonden norm kunstgras 
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Print Form 

NOCNSF-M3.c 	 ONDERBOUWDRAINZAND 

Normblad: 

2005-mrt 

https://franky.isa-sport.com/office/pages/MateriaalNorm.aspx?FileName=NOCNSF-M3... 6-2-2014 
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Deze norm is aangenomen door de Nationale Norm Commissie 353076 Sportvloeren. Deze norm 

is opgesteld door werkgroep 4 "mineralen", werkgroep 5 "kunststof" en 

werkgroep 6 "kunstgras" ressorterend onder deze commissie. 

Deel 1 - Materiaalaspecten 

Deel 2 - Constructieve aspecten 

Kenmerk: 

onderbouwmateriaal voor open constructie of een snel in onderbouw waterafvoerende constructie 

Deel 1: Materiaalaspecten 

Eigenschappen  

• Vorm 

• bol, hoekig en matig hoekig 

Testmethode: EN 14955 

• Structuur 

• gesloten 

Testmethode: EN 14955 

• Vreemde bestanddelen 

o geen 

Testmethode: MNNb1 1 

• Kalkgehalte 

M50-cijfer 150 - 180 mu 
M50-cijfer 181 - 250 mu 
M50-cijfer > 250 mu 

< 1% 
< qoz, 

•-• " 
< 5% 

Testmethode: DIN 18129 

O Organische stof gehalte 

< 1% O — 
Testmethode: NEN 5754 

® Korrelafmeting 

0 - 1 mm of 0 - 2 mm 

kalk 5. 16 mm • 
Testmethode: EN 933 

• Korrelverdeling 

https://franky.isa-sport.corn/office/pages/MateriaalNorm.aspx?FileName=NOCNSF-M3... 6-2-2014 
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op 8 mm 
op 4 mm 
op 2,0 mm 

op 0,053 mm 

0% 
maximaal 3% 
maximaal 9% 

M50-cijfer 
M50-cijfer 
M50-cijfer 
M50-cijfer 
drains h.o.h. 4 m 

M50-cijfer 
M50-cijfer 
M50-cijfer 
drains h.o.h. 3 m 

150 - 160 mu 
161 -170 mu 
171 -180 mu 
> 180 mu 

150 - 160 mu 
161 -170 mu 
171 -180 mu 

minimaal 99% 
minimaal 98% 
minimaal 97% 
minimaal 95% 

minimaal 97% 
minimaal 96% 
minimaal 95% 

Testmethode: EN 933 

• M50-cijfer 

ongebonden of semigebonden 
constructie 
gebonden constructie 

Testmethode: EN 933 

O Gelijkmatigheidscoefficient 

M50-cijfer < 330 mu 

330 mu < M50-cijfer < 480 mu 
M50-cijfer > 480 mu 

Testmethode: EN 933 

• Krommingscoefficient 

1 < Cc < 3 O — — 
Testmethode: EN 933 

Condities 

> 150 mu 

> 180 mu 

Cu > 2 
Cu > 3 
Cu > 4 

   

• Klimatologische invloeden 

• alle eigenschappen dienen aan de normen to voldoen 
Testmethode: MN/C0.1 

Voorts zijn van toepassing: 

Toevoeging(en): 

Deel 2: Constructieve aspecten 

Eicienschappen 

Laagdikte 

https://franky.isa-sport.com/office/pages/MateriaalNorm.aspx?FileName=NOCNSF-M3... 6-2-2014 
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constructieafhankelijk 

	

laagdikte: 	 tolerantie: 

	

< 100 mm 	 - 10 mm 

	

100 - 200 mm 	 - 20 mm 

	

> 200 mm 	 - 25 mm 

Testmethode:CN/C5.1 

O Stabiliteit 

O vertraging minimaal 30 g 
0 indringing < 45 mm 

Testmethode:CN/C4.1 

o Stabiliteit 

® > 1,5 N/mm2  
Testmethode:CN/C4.2 

• Aanleg 

O de constructie dient uniform te zijn 
O geen vreemde bestanddelen 
O vochtig 
• geen visueel waarneembare oneffenheden 
• ontwateringsdiepte minimaal 500 mm 
O in geval van drainage: 

drainafstand h.o.h. 4 m of drainafstand h.o.h. 3 m (afhankelijk van 
korrelverdeling), indien M50-cijfer 150 - 180 mu dan dienen de drainsleuven 
met zand conform M3.d tot aan de fundering gevuld te worden 

Testmethode:CN/C1.3 

Condities 

• Klimatologische invloeden 

alle eigenschappen dienen aan de normen te voldoen 
Testmethode:CN/CO.1 

Voorts zijn van toepassing: 

Fundering: 
Onderbouw: 

COPYRIGHT NOC*NSF 

https://franky.isa-sport.corn/office/pages/MateriaalNorm.aspx?FileName=NOCNSF-M3... 6-2-2014 



Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn 
Buitensport/Sportsupport 
Realisatie kunstgras voetbalveld sportpark Ockenburgh 

	
Besteknr. 2014.12 

Bijlage 06 Asfaltonderzoek 

Rapportage volgt bij NvI 
Uitgangspunt: vrijgekomen asfalt niet teerhoudend 



oorspronkelijke ontwerp sportpark 1933 

de aanleg en opening, 1934 

kaart 1950 



Deelgebieden 
BC. Bebouvrd gebied op rand 
02. Bebouved gebied op ve en 

Veoeg bebouwd gebied ccnuum 
EMI 84. Vnaes bebouval gebied Scheveningen 
=Ed BS. Voormalige minbouvigebieden 

06 Kuskstrook. Kijkduin. Ockenburg en 
Oostcluin 

87. Deets anis:bow...I op rand 
BS. Leidschenveen. Ypcnburg en 

Wateringseveld•Zuid 
B9. Westvlietzone cn Erasmusveld 

CNerig 
Beheergebied Rijkswaterstaat 
Overig nice gezoneeni 

Ontgravingsklasse 
Industrie 
Wonen * 
Wonen '• 
Wonen 
Landbouw/natuur 

OVerige 
bleheergebied Rijksvvaterstaat 
Niet gezoneerd 

:N.Ns.s; Zeewcring 

• reetichtinc; 
Kismet pond nil sone 93 en 01 wordt Wrenn 
en hetes dere Watt .31.41 tog:epos,. there limo 
eooreksand ban de teepassiog ten eertijkcenest re 
norden ukseeiserd. 

Yeelklutrie 
De onigreviegill..se roar era ennui is Wax% op 
tons eon de gebiedaspeeifieke inetring root PCB. 
Zender dew gebeedsspeelfkke teasing bebben doze 
zones ontgraviegsktrate Industrie. 



Uittreksel Kadastrale Kaart 
	

Uw referentie: 14-1006A 

Om 	40m 	 200 m 

Deze kaart is noordgericht 
12345 Perceelnummer 

25 Huisnummer 
 	Vastgestelde kadastrale grens 

Voorlopige kadastrale grens 
Administratieve kadastrale grens 

	 Bebouwing 
 	Overige topografie 
Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 4 februari 2014 
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers 

Schaal 1:4000 

Kadastrale gemeente 	LOOSDUINEN 
Sectie 
Perceel 	 8073 

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend. 
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele 
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht. 



bijlage E 

inge milieu by 

kaart Win (-3elerwe 

historsche ge v ns 



luchtfoto mei 2004 

februari 2008 

mei 2012 

juli 2013 



dwarsdoorsnede toplaag, 0.0-0.3 m-mv 

0.8 

0 
	

50 	75 
	

100 

partij 	 veld 8 toplaag 

diepte 	 0.0 - 0.3 m-mv 

lengte 	 105 m 

breedte 	 75 m2  
oppervlak 	 7.875 m2  

volume 
	

2.362 m3  
2 x 54 grepen 

grondsoort 
	

zand, donker 

siltig, matig humeus 

puin 	 <1% 

monsterafstand 	8.9 m 

dwarsdoorsnede ondedaag 0.3-0.6 m-mv 

partij 	 veld 8, onderlaag 

diepte 	 0.3 - 0.6 m-mv 
lengte 	 105 m 

breedte 	 75 m2  

oppervlak 	 7.875 m2  

volume 
	

2.362 m3  

2 x 54 grepen 

grondsoort 
	

zand, licht 

siltig 

25 	50 	75 	100 	 puin 	 <1 0/0 

monsterafstand 	8.9 m 

0.0 

0.2 	-I 

0.8 

1,0- 

Interpretatie nummer: 7 

Datum vaststelling interpretatie: 12 april 2012 

Van toepassing op SIKB protocol 1001, hoofdstuk 6 'Werkwijze', par. 6.2.1 en 6.2.2. 
alsmede hoofdstuk 7 'Documenten' 

Achtergrond interpretatie: 
Voor de uitvoering van een juiste partijkeuring is het gewenst dat voor en tijdens de 
monsterneming de goede waarde voor de relatieve dichtheid en soortelijke massa van het te 
onderzoeken materiaal wordt gebruikt teneinde de omrekening van vaste m3's in het veld near 
tonnen goed te laten plaatsvinden, 
Het is gewenst geacht om de bulkdichtheden van stendeard-grondsoorten in protocol 1001 vast te 
leggen. 

Interpretatie van de tekstpassage. Par. 6.2.1 en 6.2.2. worden geacht te zijn aangevuld 
met de volgende zinsnede. 

Ter bepaling van de grondeigenschappen c.q. de omvang van een partij dienen de volgende 
uitgangspunten te worden gehanteerd. 

Tabel 	- 	Soortelijke dichtheid van grondsoorten 
Hoofdbestanddeel Bijmengsel Massa in ton/m3  

 	Vaste m,  (in-situ) 
Massa in ton/m3  
Losse m 3  (depc_it) 

_._ Grond Zwak siltig 1,85 1,65 
Stork siltig 1,80 1,60 

Zand Zwak siltig 1,85 1,65 
Sterk siltig (kleiig) 1,75 1,55 

Leem Zwak zandig 1,70 1,50 

Klei 
Sterk zandig 
Zwak zandig 1,75 

1,70 1,50  
1,55 

Sterk zandig 1,70 1,50 
Veen Matig zandig of matig kleiig 1,25 1,15 

Sterk zandig of stork kleiig 1,40 1,25 
opmerking: bij de bepaling van de s.g. client ook het vochtgehaite van het materiaal in acht te worden 
aenomen. Het s.g van relatief nat materiaal ken immers 10-20% hoger zijn dan dat van drooa materiaal. 



veld 8 Ockenburg 

• 1 Si 	Si 	Si 	 01 	01 	Si 

• 1 01 	Si 

project: AP04 partijkeuring 

Si 	e1 	e1 	 it 

Si 	Si 	Si 	 •1 

0.3 - 0.6 m-mv 

• 1 	Si 

Si 	Si 	01 

Si •1 

Si 

• 1 

ingang park 	If kleedkamers, kantine en Wijndaelerweg 

Linge Milieu I poppelenburgerstraat 52 I 4191 zt I geldermalsen 
infogingemilieu.n1I tel 0345 - 570 272 
www.lingemilieu.nl  KVK TIEL 30233558 

opdrachtgever: 

Gemeente Den Haag 

schaal: 	1 : 500 

formaat: 	A4 

omschrijving: 
Ockenburg, Wijndaelerweg 5 
Den Haag. veld 8, 0.3 - 0.6 m-m 

tekeningnummer: T01, onderlaag 

projectnummer. 14 - 100613 

datum : 	5 februan 2014 

A l boorstaat 

• 3 monsternamepunt met aantal grepen 

• 1 Si 

01 Si 

Si 	•1 	01 Si Si 

Si 	01 	Si 

8.9 m 

el 	Si 	ei 

• 1 	•1 

	75 m 

Si Si 	Si 	Si 	Si 

Si 	Si 	Si 	Si 



01 

Si 01 

• 1 	Si 	• 1 

	

*1 	 1 

	

Si01 	Si 

	

01 	Si 	•1 

veld 8 Ockenburg 

01 01 01 
01 

A4 formaat: 

	

108.9 m-p0 1 	Si 

01 	01 	01 

	

Psi 	01 

Si 	01 	el 

ei 	ppi 	Si 	ipi 	Si 	Si 

0.0 - 0.3 m-mv 

01 	O1 	Si 	Si 	Si 	•1 

ingang park 	'kleedkamers, kantine en Wijndaelerweg 

A l boorstaat 
®3 monsternamepunt met aantal grepen 

	75 m 

01 01 01 01 01 • 1 

N.. 

01 01 01 411 01 01 

01 01 • 1 Si Si Si 

8.9 m 

01 01 01 el el el 

01 01 • 1 01 • 1 01 

Si01  •1 Apr-- 

Linge Milieu poppelenburgerstraat 52 I 4191 zt I geldermalsen 
infogingemilieu.n1I tel 0345 - 570 272 
www.lingemilieu.nl  I KVK TIEL 30233558 

opdrachtgever: 

Gemeente Den Haag 

project: 	AP04 parlijkeuring 
omschrijving: 
Ockenburg, Wijndaelerweg 5 
Den Haag. veld 8 

tekeningnummer: T01, bovenlaag 

projectnummer: 14 - 1006B 

datum : 	5 februari 2014 

1 : 500 schaal: 



bi age D 

Linge milieu by 

StUaUeSChetS Ten Haac 



rhoMeteoric) 	Profectnaam 	 Boornummer 	Locatie 	 Datum 
14.1005 	veld 8 Spotiveld OCkcnburg 	Iota 	 topaag 	 52.2014 

Beschrijver 	Boodirmo 	 Boormethothe 	Maalyeldlyho 	Globale gronshmterstand 

Ill 	 tinge milieu by 	 Edelmanboor. 	gras 	 120 cm•my 
cuisboor 

Boorprofiel getekend volgens NEN 5104 

Bodern• Bo • 
monster ondema 

0.30: Papa Rin sand. maim sang. maug humeus Gloat donkargripbruin 

Projecteodo Propetnaam 	 Boornummer Woad* 	 Datum 
14.1008 	veld 8 swamis, odimMurg 	1mb 	 loplaag 	 5.24014 

Besohrhver 	Boorrlrma 	 Boormothode 	Maalyeldlydo 	Globule grondwaterstond 

1. 	 tinge mhos by 	 Edelmanboer. 	gnu 	 120 cm.mv 
pulsboor 	  

Boom/Piet getokend widens NEN 5104 

Baden, Bodes  
monster ondermak 

Li::: 	0- : Mail° fijn sand. 	siltig. mod Manaus; Clear: dankertaritstaruin 

PfOJaMCOde Projectnaam 	 Boomurnmer Locatie 	 Datum 
14-1008 	veld 8 sponveld ockenburg 2106 	 oaderMag 	 5.220:4 

BesehriPer 	BoodIrma 	 Boormolhode 	Maalyeldrype 	Globate grondwaterstand 
lingomllieu by 	 Edelmonbocr. 	gras 	 120 cm. my 

Boorpoliel getekend widens NEN 5104 

Bodem• Sodom• 
monster ondermek 

3040. Mime RM cant matig sdlig; Strut Irchignisbrum 

Linge milieu by 

Propoloode Projeotntsam 	 Boomummer Locello 	 Datum 
14.1006 	veld 8 spore/aid odenburg 2ma 	 Ortderlaag 	 52.2014 

Eleschrliyer 	Boorlimia 	 Boormethodo 	Maaiyolehype 	Globale grondwaterstand 

IIII 	 tinge milieu by 	 Edelmanboor. 	gras 	 120 c.a.,/ 
Palsboor  

Baorprofiel getctrcad wagons NEN 5104 

Bodern• Bodem• 

7.79 30-60. taaug arn rand. maug slog. Klcur lichlgriPbrutn 



ige milieu by 

Betekenis van afkortingen 

G/g : grind/grindig W/w : Waterkolom Blinde buis 

Z/z : zand/zandig 

L/s 

K/k 

: leem/siltig 

: klei/kleiig 

Filter 

ill 

V/h : veen/humeuo 	 Grondwaterst. : V 

: mineraal arm m ;•••;•71••••• 
.❖.❖.•. 
X44444: 

Overig 

Ongeroerd 
monster 

 

Geroerd 
monster 

 



n e milieu by Linge Milieu by I Poppelenburgerstraat 52 I 4191 ZT Geldermalsen 
V.T1 

14-1006A 71  
opdrachtgever 	clemeente Den Haag 
contactpersoon 
adres 	 den haag  

adres 	 Wijndaelerweg 5, 
Den Haa , Ockenburg 

veldwerkerProjectleider 
pleats 

tel 
Email 
onderzoek 

1111 
info@denhaag.n1 
SIKB BRL 1000 - Protocol 1001  

projectleider 
kadastrale gegevens 
datum opdracht 
uitvoering 

loosduinen H 8073 
29 januari 2014 
6 febr 2013 

SIKB BRL 1000—AP04 	monsternemingsformulier protocol 1001 (2/3) 

deelpartij-, greep- en monstergrootte 

deelpartij aantal 
grootte 

(deel-)partij m3  
grepen 

Monstergewicht (kg) 

A B 

,o,) 
C 

1  3 C 4 	q- ? 
. 	c q ›oq tors-  (O 's- 

3 

4 

5 

6 

Voor 2 x 6 monsterneming: Gewicht van de grepen op aparte bijiage vermelden 

Overige gegevens 

apparatuur 

monstercodering 

monsterverpakking 

monsteropslag 

m on ste rtra nsport 

aangeleverd aan 

EIGuts 0 5 cm 	aEdelman 0 5 cm 	OAfwq<end 	. 0 	cm 	. 

ft4Standaard 	0 Afwijkend: VdCi a 	Low  ivi 	g: Ce1C k 1-1-t; 

-Conformi 	plan O Anders: 

6Gekoeld 	0 Ongekoeld 	i6 0--le- 

IVGekoeld 	0 Ongeko d 	044,-(Wk--eufg 
.) 

Laboratorium itefq 
	

c-174 

bijzonderheden - Gewicht bij 10 grepen: 4 (443 6 0 	k-‘ 	(7 -cio 	C> SP  c.)(4) 	0 	.90 fp 
vrijgave door 	Naam 	 handtekenin datum 

projectleider veldwerk 	 f 1:k7 or 0 / 
projectleider kantoor ''. ):* 20114 
bijiagen 	 6" Kaartje indeling (deel)partijen 

Kaartje toelichting omvangsbepaling 

8"---'  Kaartje ruimtelijke verdeling grepen 

0et\rgrag zeottcat 

tri—  Toelichting foto's (nrs, locatie-aanduiding) 

CI 	Overig, 	  



kadastrale gegevens 	loosduinen H 8073 
datum opdracht 	29 januari 2014 
uitvoering 	cr..-  45 febr 2013  

e milieu by Linge Milieu by I Poppelenburgerstraat 52 14191 ZT Geldermalsen 
LAAA1 AA, A t,:g Ir; en:01.1 

14-1006A 

adres 
plaats 
veldwerkerProjectleider 
projectleider 

Wijndaelerweg 5, 
Den Haag, Ockenburg 

opdrachtgever 	gemeente Den Haag 
contactpersoon 
adres 	 de,  

tel 
Email 
onderzoek 

info@denhaag.nl  
SIKB BRL 1000 - Protocol 1001 

SIKB BRL 1000—AP04 	monsternemingsformulier protocol 1001 (1 /3) 

monsternemer: 	 datum 

aanvang werk: 	 einde werk  

lk, monsternemer, heb het monsternemingsplan en de documentatie ontvangen en gelezen: 

partij veld 8 Wijnd elerweg 5 Ockenburg 	. 	2  g ce 	r ,? 
partijgrootte 

bepaald door 

afkomstig verdachte 
locatie 

indicatie bodemkwaliteit 

Geschat vochtpercentage 

Grondsoort 

Maximale korrelgrootte 

puingrootte 

bijzonderheden 

bijmengingen 
aangetroffen 

Vorm van de partij 

• ton I . 	. 	r..2.m3, dichtheid 	/ 	e..i 	' / (c^- 

9 op meting (motivatie in bijlage) 	 _ . anders: 	 /4" Gk.,[.70.-6xie 

0 ja ,nee 	 (Asbest, of verdacht: Zie schema 1) 

igja 0 nee 04-‘ 

0 5% 	0 10% 	f 12% 	R20% 	0 25% 	El> 25% 

7Zand 	0 Leem 	0 Veen 	0 Klei 	0 overige 

l2 D95 < 16 mm 	0 D95 > 16 mm: 	0 Visueel geconstateerd I 0 Gezeefd 

• , 	i  

le 
6070 	e • 	a- 	 , , 	• 0 

Onee 	0 ja, nameljk: 	 (Eventueel toelichten in bijlage) 

0 wel of 	geen asbestverdacht materiaal aangetroffen 	 (Zie schema 1) 

2 X CIA1Cir 
Monsterneming 

Monsterneming conform 
monsternemingsplan? 

Indeling in deelpartijen 

aanduiding indeling in 
veld achtergelaten 

foto's 

Bijzonderheden 

is 	0 Nee, afwijkingen: 

Motivatie van afwijkingen: 	 (Eea aangeven op tekening) 

0 nee 	krra, aantal: 	 (Ovetzicht toevoegen aan bijlage) 
re'e_ei 

P ja 	tee 	i ii  

UjEt\r C 

(Toelichten) 

CM 

ela 	0 Nee 	
5 	sit(ks

(Toelichten) 

	

pinen,,,04-1, 	dd. 	6,..i. 	rA, 	• 

.0.9,/,‘ 	o c,(176.4„ 	c  

Hierbij verklaar ik,E 	Ehet veldwerk uitgevoerd to hebben volgens BRL SIKB 1000 en bijb-'77-7-  

onafhankelijk van de opdrachtgever of eigenaar. 	 paraaf: 

Protocol 1001., 



nge milieu bV 	Linge Milieu by I Poppelenburgerstraat 52 I 4191 ZT Geldermalsen 14-1 0 0 6A 

opdrachtgever 	gemeente Den Haag adres 	 Wijndaelerweg 5, 
contactpersoon 	gm 	El pleats 	 Den Haag, Ockenburg 
adres veldwerkerProjectleider 

projectleider 
tel 	

_ 1 

Email 	 info@denhaag.nl  
onderzoek 	SIKB BRL 1000 - Protocol 1001 

kadastrale gegevens 	loosduinen H 8073 
datum opdracht 	29 januari 2014 
uitvoering 	 6 febr 2013 .  

.?,  

\(• ot Pia c7,.. a 

'''"bel 	-' 
N/  D95 < 16 mm 	 0 D95 > 16 mm: 	 verwachte korrelgrootte 

verwachte puingrootte < 5% 	(max. 10%) 

proefboringen bijgevoegd4,7Ja 0 Nee 	 (Van toepassing bij in situ partijen) 

Bijzonderheden materiaal Bijmengingen verwacht Kneen 

vorm van de partij toplaag voetbalveld, veld 8 Wijndaelerweg 5, zie bijgevoegde luchtfoto 

monsterneming 

aantal grepen per (deel)partij 0 2 x 6 ex 50 

Wijze van monsterneming 
ystematisch 	 El Aselect (zie bijgevoegde kaart) 

0 Partij gedeeltelijk verplaatsen 	CI Partij geheel verplaatsen 

lndelen in deelpartijen II:fa twee partijen : van 0.0 tot 0.3 en van 0.3 tot 0.6 m-mv 

rasterafstand monsterpunten In het veld bepalen svp 

motivatie van afwijkingen 

foto's dyes 

(Deel)partijgrootte (-max 10.000 ton per partij 

YD95 < 16 
standaard 

Grepen: 	Min. 180 gr. (ca. 5 x 5 x 5 cm3, ca. 1 boorkop) 
Monsters: 2 monsters van elk 50 grepen; 2 x 9 kg 

O D95 < 16 
verontreinigde grond, 
gebruikers 

Grepen: 	Ca. 1,5 kg (ca. 7 boorkoppen) 
Monsters: 2 monsters van 6 grepen; 2 x 9 kg 

CI D95 > 16 
afwijkend 

Grepen: 	Bepalen uit weegproef 
Monsters: 	 monsters van 	 grepen; 	X 	kg 

bijzonderheden 

apparatuur I Edelman 0 5 cm monsternemingsdiepte 0.3 en 0.6 m, cunet toplaag 

monstercodering standaard: veld 8 Ockenburg A en B met diepte en met datum 

monsterverpakking 10 I. emers 

monsteropslag ,.C1Gekoeld 

monstertransport q Gekoeld 

Laboratorium analytico aangeleverd aan 

Bijzonderheden N320 

autorisatie Projectleider 	 4 febr 2014 
kantoor 	 . 

autorisatie Projectleider 
veldwerk p ( 4g.7 ,....,;..,..:J.. 
bijlagen 	 # Kaartje ligging/toegang locatie 	 . - 	- 	 erdeling grepen 

ffr Kaartje indeling (deel)partijen 	3.- 	Dwarsdoorsnede 



f: 	- 1ige rimmu by 	Linge Milieu by I Poppelenburgerstraat 52 1 4191 ZT Geldermalsen 1 4-1 0 0 6A 

opdrachtgever 	gemeente Den Haag adres 	 Wijndaelerweg 5, 
contactpersoon 	 I plaats 	 Den Haag, Ockenburg 
adres 	 der veldwerkerProjectleider '- 

projectleider 	U. 	 i, 
tel 	I 

Email 	 info@denhaag.nl  
onderzoek 	SIKB BRL 1000 - Protocol 1001 

kadastrale gegevens 	loosduinen H 8073 
datum opdracht 	29 januari 2014 
uitvoering 	 6 febr 2013 

„„cosita 
4b  
o 

SIKB BRL 1000 —AP04 	 aanblecling & opdrachtformulier 
projectleider 

Offertesom 

datum offerte 

deadline 

beschrijving 

11•11. Bij mondelinge offerte / opdracht 

€ zie offerte schriftelijk opdr volgt, 3 febr 

„0„--,,,,r, 
20 jan 2014 

beetje vlot graag 

Wijndaelerweg 5 Den Haag Ockenburg, veld 8, twee dieptes 

opdracht 

factuuradres 

functiescheiding 

29 januari 2014 	 gevolgd door schrftelijk opdracht op 3 febr 2014 

El idem 

Is functiescheiding zoals beschreven in BRL 1000 gewaarborgd? 	0 yes 

VGM  

bijzonderheden twee partijen : van 0.0 tot 0.3 en van 0.3 tot 0.6 m-mv 

risico's (hypothese) A Onverdacht 

PBM's I:=1 Standaard 	0 aanvullend: 

bereikbaarheid El Vrij 	 D bellen: 	 D Toegangsregeling: 

Locatie Wijndaelerweg 5 

oppervlak 

veldwerk 

Datum rapport 

hypothese asbest 

opmerkingen 

7.875 m2, twee partijen : 0.0-03 en 0.3-0.6 m-mv, 2 x 2.362 m3

Situatietekening dmaken aub, zie ook bijgevoegde tekening op schaal 

6 febr 2014 	 Door: 

':• 
- 	 Door: 

geheel onverdacht 

1!( opdracht gereed, datum: 	13 	-kat; 20(1_I  

SIKB BRL 1000 —AP04 	 monsternerningsplan protocol 1001 
doel monsterneming 

vooronderzoek van toepas. 

uitvoeringsdatum 

afvoer toplaag voetbalveld veld 8 Ockenburg, van 0.0-0.3 en 0.3-0.6 m-mv 

linee 

6 febr 2014 

partij VOCt 8, 	ao- 0.3 ri-Anv 	0.3— o..6 ni-iya 
opdrachtgever 

partijgrootte 

verdachte locatie 

indicatie bodemkwaliteit 

'Producent 	D Leverancier 1:1 Eigenaar 	0 Gebruiker 	0 Overheid 

X "3_, 	00 	ton 	 2 x 2.362 	m3 	 dichtheid: 1.6 

li‘neen 

schoon ? 

Materiaal status, locatie 

grondsoort 

0 Nat 	----0:Og 	&in situ 

andig 	CI Veen 	LI met wat klei 



bjHage B 
	

C 

Linge milieu by 

mon Le c.lrnepian 	formuoer 

....pot spa v d 8 Windae erwea  



toets BoToVa RBK toe to passen partij 

projectnummer 

projectnaam 

Datum monstername 

Monsternemer 

Certificaatnurnmer  

14-1006 A 

Wijndaelerweg VeId8 

Gemeente den Haag 

05-02-2014 
1621111i-- 

2014012793 

mm A mm B 	gem toets 	AW AW x 2 Wonen indust. 1W 
0.3-0.6 0.3-0.6 

1 0,8 0,9 
1,4 1,4 1,4 

10,1 10,3 
<1,0 <1,0 

88 88,9 

1,4 1,4 

<20 <20 54,25 920 
<0,20 <0,20 0,241 <=AVV 0,6 1,2 1,2 4,3 13 
<3,0 <3,0 7,383 <=AW 15 30 35 190 190 
<5,0 <5,0 7,241 <=AW 40 54 54 190 190 

<0,050 <0,050 0,05029 <=AW 0,15 0,3 0,83 4,8 36 
<4,0 <4,0 8,167 <=AW 35 70 70 100 100 
<1,5 <1,5 1,05 <=AW 1,5 3 88 190 190 

16 14 23,61 <=AW 50 100 210 530 530 
<20 <20 33,22 <=AW 140 200 200 720 720 

<20 <20 70 <=AW 190 190 190 500 5000 

<0,0010 <0,0010 
<0,0010 <0,0010 

<0,0010 <0,0010 

<0,0010 <0,0010 
0,0014 <0,0010 

0,0012 <0,0010 
0,0013 <0,0010 
0,0067 0,0049 0,029 Wonen 0,02 0,04 0,04 0,5 

<0,010 <0,010 
0,021 0,018 

<0,010 <0,010 
0,054 0,035 
0,025 0,019 

0,03 0,022 
0,014 0,011 

0,024 0,017 
0,021 0,016 
0,023 0,016 

0,23 0,17 0,197 <=AW 1,5 3 6,8 40 40 

Organische stof 

Lutum 

Hoeveelheid monster 
	

kg 

Massa artefacten 
	

% (m/m) 
Droge stof 
	

% (m/m) 

Lutum 
	

% (m/m) ds 

Metalen 

Barium (Ba) 
	

mg/kg ds 

Cadmium (Cd) 
	

mg/kg ds 
Kobalt (Co) 
	

mg/kg ds 

Koper (Cu) 
	

mg/kg ds 
Kwik (Hg) 
	

mg/kg ds 

Nikkel (Ni) 
	

mg/kg ds 

Molybdeen (Mo) 
	

mg/kg ds 

Lood (Pb) 
	

mg/kg ds 
Zink (Zn) 
	

mg/kg ds 

Minerale olie 

olie totaal (C10-C40) 
	

mg/kg ds 

PCB 

PCB 28 
	

mg/kg ds 
PCB 52 
	

mg/kg ds 
PCB 101 
	

mg/kg ds 
PCB 118 
	

mg/kg ds 
PCB 138 
	

mg/kg ds 
PCB 153 
	

mg/kg ds 
PCB 180 
	

mg/kg ds 
PCB (som 7) (factor 0,7) 

	
mg/kg ds 

PAK 

Naftaleen 
	

mg/kg ds 

Fenanthreen 
	

mg/kg ds 
Anthraceen 
	

mg/kg ds 

Fluorantheen 
	

mg/kg ds 

Benzo(a)anthraceen 
	

mg/kg ds 

Chryseen 
	

mg/kg ds 
Benzo(k)fluorantheen 

	
mg/kg ds 

Benzo(a)pyreen 
	

mg/kg ds 
Benzo(ghi)peryleen 
	

mg/kg ds 

Indeno(123-cd)pyreen 
	

mg/kg ds 

PAK VROM (10) (factor 0,7) 
	

mg/kg ds 

<=AW: kleiner of gelijk achtergrondwaarde 

Eindoordeel: Altijd toepasbaar 

Deze toetsing is met behulp van BoToVa uitgevoerd. 



toets Regeling bodemkwaliteit 

projectnummer 

projectnaam 

Datum monstername 

Monsternemer 

Certificaatnummer  

ondergrond, 0.0-0.3 m-mv 

14-1006 A 

Wijndaelerweg Veld8 

05-02-2014 

2014012793 

mm b mm a 	gem 	toets AW AW x 2 Wonen indust. 1W 

0.3-0.6 0.3-0.6 

1 0,8 0.9 

1,4 1,4 1.4 

10,1 10,3 

<1,0 <1,0 

88 88,9 

1,4 1,4 

<20 <20 

<0,20 <0,20 0.14 0.348 0.697 0.697 2.50 7.55 

<3,0 <3,0 2.1 4.27 8.53 9.96 54.0 54.0 

<5,0 <5,0 3.5 19.3 26.1 26.1 91.8 91.8 

<0,050 <0,050 0.035 0.104 0.209 0.578 3.34 25.1 

<4,0 <4,0 2.8 12 24 24 34.3 34.3 

<1,5 <1,5 1.05 1.5 3 88 190 190 

16 14 15 31.8 63.5 133 337 337 

<20 <20 14 59 84.3 84.3 303 303 

<20 <20 14 38 38 38 100 1000 

<0,0010 <0,0010 

<0,0010 <0,0010 

<0,0010 <0,0010 

<0,0010 <0,0010 

0,0014 <0,0010 

0,0012 <0,0010 

0,0013 <0,0010 

0,0067 0,0049 0.0058 0.004 0.008 0.008 0.1 0.2 

<0,010 <0,010 

0,021 0,018 

<0,010 <0,010 

0,054 0,035 

0,025 0,019 

0,03 0,022 

0,014 0,011 
0,024 0,017 

0,021 0,016 

0,023 0,016 

0,23 0,17 0.2 1.5 3 6.80 40 40 

Organische stof 

Lutum 

Hoeveelheid monster 
	

kg 
Massa artefacten 
	

% (m/m) 
Droge stof 
	

% (m/m) 
Lutum 
	

% (m/m) ds 

Metalen 
Barium (Ba) 
	

mg/kg ds 

Cadmium (Cd) 
	

mg/kg ds 

Kobalt (Co) 
	

mg/kg ds 

Koper (Cu) 
	

mg/kg ds 

Kwik (Hg) 
	

mg/kg ds 

Nikkei (Ni) 
	

mg/kg ds 

Molybdeen (Mo) 
	

mg/kg ds 

Lood (Pb) 
	

mg/kg ds 

Zink (Zn) 
	

mg/kg ds 

Minerale olie 
olie totaal (C10-C40) 

	
mg/kg ds 

PCB 
PCB 28 
	

mg/kg ds 

PCB 52 
	

mg/kg ds 

PCB 101 
	

mg/kg ds 

PCB 118 
	

mg/kg ds 

PCB 138 
	

mg/kg ds 

PCB 153 
	

mg/kg ds 

PCB 180 
	

mg/kg ds 

PCB (som 7) (factor 0,7) 
	

mg/kg ds 

PAK 
Naftaleen 
	

mg/kg ds 

Fenanthreen 
	

mg/kg ds 

Anthraceen 
	

mg/kg ds 

Fluorantheen 
	

mg/kg ds 

Benzo(a)anthraceen 
	

mg/kg ds 

Chryseen 
	

mg/kg ds 

Benzo(k)fluorantheen 
	

mg/kg ds 

Benzo(a)pyreen 
	

mg/1<g ds 

Benzo(ghi)peryleen 
	

mg/kg ds 

Indeno(123-cd)pyreen 
	

mg/kg ds 
PAK VROM (10) (factor 0,7) 

	
mg/kg ds 

> achtergrondwaarde 
> 2xAW max W 
> normwaarde wonen 
> normwaarde industrie 
> 1W 

Indicatief eindoordeel: 

**** 
****** 

overal toepasbaar 



toets Regeling bodemkwaliteit bodem 

projectnummer 	 14-1006 A 
projectnaam 	 Wijndaelerweg Veld8 
Datum monstername 	05-02-2014 
Monsternemer 
Certificaatnummer 2014012793 

bovengr A bovengr B 	gem 	toets AW AW x 2 Wonen indust. IW 
0.0-0.3 0.0-0.3 

5,8 6 5.9 
3,2 2,6 2.9 
9,6 9,8 

<1,0 <1,0 
79,1 79,1 

3,2 2,6 

45 46 
<0,20 <0,20 0.14 0.416 0.832 0.832 2.98 9.01 
<3,0 <3,0 2.1 4.69 9.37 10.9 59.4 59.4 

15 16 15.5 22.5 30.4 30.4 107 107 
0,14 0,18 0.16 0.109 0.218 0.604 3.50 26.2 

5,6 5,5 5.55 12.9 25.8 25.8 36.9 36.9 
<1,5 <1,5 1.05 1.5 3 88 190 190 

56 62 59 34.6 69.2 145 367 367 
54 54 54 	- 67.5 96.5 96.5 347 347 

<20 <20 14 112 112 112 295 2950 

<0,0010 <0,0010 
<0,0010 <0,0010 
<0,0010 <0,0010 
<0,0010 <0,0010 

0,0031 0,0037 
0,0036 0,004 
0,0023 0,0027 

0,012 0,013 0.0125 0.0118 0.0236 0.0236 0.295 0.590 

<0,010 <0,010 
0,26 0,074 

0,076 0,031 
0,43 0,19 

0,2 0,11 
0,23 0,14 

0,098 0,06 
0,17 0,11 
0,14 0,084 
0,15 0,087 
1,8 0,89 1.345 1.5 3 6.80 40 40 

Organische stof 
Lutum 
Hoeveelheid monster 	kg 
Massa artefacten 	 % (m/m) 
Droge stof 	 % (m/m) 
Lutum 	 % (m/m) ds 
Metalen 
Barium (Ba) 	 mg/kg ds 
Cadmium (Cd) 	 mg/kg ds 
Kobalt (Co) 	 mg/kg ds 
Koper (Cu) 	 mg/kg ds 
Kwik (Hg) 	 mg/kg ds 
Nikkei (Ni) 	 mg/kg ds 
Molybdeen (Mo) 	 mg/kg ds 
Lood (Pb) 	 mg/kg ds 
Zink (Zn) 	 mg/kg ds 
Minerale olie 
olie totaal (C10-C40) 	mg/kg ds 
PCB 
PCB 28 	 mg/kg ds 
PCB 52 	 mg/kg ds 
PCB 101 	 mg/kg ds 
PCB 118 	 mg/kg ds 
PCB 138 	 mg/kg ds 
PCB 153 	 mg/kg ds 
PCB 180 	 mg/kg ds 
PCB (som 7) (factor 0,7) 	mg/kg ds 
PAK 
Naftaleen 	 mg/kg ds 
Fenanthreen 	 mg/kg ds 
Anthraceen 	 mg/kg ds 
Fluorantheen 	 mg/kg ds 
Benzo(a)anthraceen 	mg/kg ds 
Chryseen 	 mg/kg ds 
Benzo(k)fluorantheen 	mg/kg ds 
Benzo(a)pyreen 	 mg/kg ds 
Benzo(ghi)peryleen 	mg/kg ds 
Indeno(123-cd)pyreen 	mg/kg ds 
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 

> achtergrondwaarde 
> 2xAW max W 
> normwaarde wonen 
> normwaarde industrie 
> 1W 

Indicatief eindoordeel: kwaliteitsklasse Wonen 
partij tpolaag, tot 0.3 m-mv 



toets BoToVa RBK toe to passen partij 

projectnurnmer 

projectnaam 

Datum monstername 

Monsternemer 

Certificaatnummer  

14-1006 A 

Wijndaelerweg Veld8 
05-02-2014 

2014012793 

mm A mm B 	gem toets 	AW AW x 2 Wonen indust. IW 
0.0-0.3 0.0-0.3 

5,8 6 5,9 
3,2 2,6 2,9 
9,6 9,8 

<1,0 <1,0 

79,1 79,1 
3,2 2,6 

45 46 158,7 920 
<0,20 <0,20 0,2019 <=AW 0,6 1,2 1,2 4,3 13 
<3,0 <3,0 6,727 <=AW 15 30 35 190 190 

15 16 27,52 <=AW 40 54 54 190 190 
0,14 0,18 0,2199 Wonen 0,15 0,3 0,83 4,8 36 

5,6 5,5 15,06 <=AW 35 70 70 100 100 
<1,5 <1,5 1,05 <=AW 1,5 3 88 190 190 

56 62 85,3 Wonen 50 100 210 530 530 
54 54 111,9 <=AW 140 200 200 720 720 

<20 <20 23,74 <=AVV 190 190 190 500 5000 

<0,0010 <0,0010 
<0,0010 <0,0010 
<0,0010 <0,0010 

<0,0010 <0,0010 
0,0031 0,0037 
0,0036 0,004 
0,0023 0,0027 

0,012 0,013 0,02117 Wonen 0,02 0,04 0,04 0,5 

<0,010 <0,010 
0,26 0,074 

0,076 0,031 
0,43 0,19 

0,2 0,11 
0,23 0,14 

0,098 0,06 
0,17 0,11 
0,14 0,084 
0,15 0,087 
1,8 0,89 1,327 <=AW 1,5 3 6,8 40 40 

Organische stof 

Lutum 

Hoeveelheid monster 
	

kg 
Massa artefacten 
	

% (m/m) 
Droge stof 
	

°/0 (m/m) 
Lutum 
	

% (m/m) ds 
Metalen 

Barium (Ba) 
	

mg/kg ds 
Cadmium (Cd) 
	

mg/kg ds 
Kobalt (Co) 
	

mg/kg ds 
Koper (Cu) 
	

mg/kg ds 
Kwik (Hg) 
	

mg/kg ds 
Nikkei (Ni) 
	

mg/kg ds 
Molybdeen (Mo) 
	

mg/kg ds 
Lood (Pb) 
	

mg/kg ds 
Zink (Zn) 
	

mg/kg ds 
Minerale olie 

olie totaal (C10-C40) 
	

mg/kg ds 
PCB 

PCB 28 
	

mg/kg ds 
PCB 52 
	

mg/kg ds 
PCB 101 
	

mg/kg ds 
PCB 118 
	

mg/kg ds 
PCB 138 
	

mg/kg ds 
PCB 153 
	

mg/kg ds 
PCB 180 
	

mg/kg ds 
PCB (som 7) (factor 0,7) 

	
mg/kg ds 

PAK 

Naftaleen 
	

mg/kg ds 
Fenanthreen 
	

mg/kg ds 
Anthraceen 
	

mg/kg ds 
Fluorantheen 
	

mg/kg ds 
Benzo(a)anthraceen 
	

mg/kg ds 
Chryseen 
	

mg/kg ds 
Benzo(k)fluorantheen 

	
mg/kg ds 

Benzo(a)pyreen 
	

mg/kg ds 
Benzo(ghi)peryleen 	 mg/kg ds 
Indeno(123-cd)pyreen 

	
mg/kg ds 

PAK VROM (10) (factor 0,7) 
	

mg/kg ds 

Legenda 

<=AW: kleiner of gelijk achtergrondwaarde 

Eindoordeel partij bovengrond (tot 0.3 m-mv) : Klasse Wonen 

Deze toetsing is met behulp van BoToVa uitgevoerd. 



eurofins 
— 	allyt te 

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014012793/1 

Pagina 1/1 

Analyse Methode Techniek Referentiemethode 

Aangeleverde monsterhoeveelheid W7101 Voorbehandeling Cf. RP04 V 

Artefacten W7101 Voorbehandeling Cf. AP04 V 

Droge stof W7104 Gravimetrie Cf. AP04-SG-II/SB-I 

Organische stof (gloeiverlies) W7109 Gravimetrie Cf. RP04-SG-IV cf. NEN 5754 

Lutum (fractie < 2 ❑m) W7173 Sedimentatie Cf. AP04-SG-III en cf. NEN 5753 

Barium (Ba) W0423 ICP-MS Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2 

Cadmium (Cd) W0423 ICP-MS Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2 

Kobalt (Co) W0423 ICP-MS Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2 

Koper (Cu) W0423 ICP-MS Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2 

Kwik (Hg) W0423 ICP-MS Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2 

Nikkei (Ni) W0423 ICP-MS Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2 

Molybdeen (Mo) W0423 ICP-MS Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2 

Lood (Pb) W0423 ICP-MS Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2 

Zink (Zn) W0423 ICP-MS Cf. AP04-SG-V en cf. NEN-EN-ISO 17294-2 

Minerale Olie (GC) (C10 - C40) W7203 GC-FID Cf. AP04-SG-XI/SB-V en cf. NEN 6978 

PCB (7) W0271 GC-MS Cf. AP04-SG-X & SB-IV 

PAK (10 VROM) W0271 GC-MS Cf. AP04-SG-IX/SB-III & gw.NEN-ISO 18287 

PAK som AS3000/AP04 W0271 GC-MS Cf. AP04-SG-IX/SB-III & gw.NEN-ISO 18287 

Zuurgraad (pH-CaCl2) W0524 Potentiometrie Cf. AP04-SG-I / SB-XI 

Eurofins Analytico B.V. 

Gildeweg 44-46 	Tel. +31 (0)34 242 63 00 	BHP Paribas S.A. 227 9245 25 	Eurofins Flnalytico B.v. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door 

3771 NB Barneveld 	Fax +31 (0)34 242 63 99 	VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01 TO,/ en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

P.O. Box 459 	 E-mail info-env@eurofins.n1 XvK No. 09088623 	 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.n1 	 IBAN: NL71BNPA0227924525 	en door de overheden von Frankrijk en Luxemburg (MEV). 

BIC: BNPANL2A 



tiff eurofins 
art a. lyt co 

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014012793/1 

Pagina 1/1 

Opmerking 1) 

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG 

Opmerking 2) 

Meetwaarde niet stabiel (pH/EC/Redox) 

Eurofins Analytic° B.V. 

Gildeweg 44-46 	Tel. +31 (0)34 242 63 00 	SNP Paribas S.A. 227 9245 25 	Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door 
3771 NB Barneveld 	Fax +31 (0)34 242 63 99 	VAT/BTW No. N18043.14.883.801 TUV en erkend door het Vlaomse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
P.O. Box 459 	 E-mail info-env@eurofins.nl  KvK No. 09088623 	 het Brusselse Gewest (BIM), het Waolse Gewest (DGRNE-OWD) 
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl 	 IBAN: NL71BNPA0227924525 	en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV). 

BIC: BNPANL2A 



:14:* eurofins 
— mat a,13rt lc ° 

Bijlage (:1) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014012793/1 

Analytico-nr.Boornr.  Omschrijving Van Tot Barcode 

7964784 ima 0 30 0540026310 

7964785 1mb 0 30 0540026311 

7964786 2ma 2ma 30 60 0540026313 

7964787 2mb 2mb 30 60 0540026312 

Paging 1/1 

Monsteromschrijving 

ima 

1mb 

2ma 

2mb 

Eurofins enalytico B.V. 

Gildeweg 44-46 	Tel. +31 (0)34 242 63 00 	BNP Paribas 5.0. 227 9245 25 	Eurofins Rnalytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door 

3771 NB Barneveld 	Fax +31 (0)34 242 63 99 	V8T/BTW No. NL 8043.14.883.1301 TOV en erkend door het Vloomse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

P.O. Box 459 	 E-mail info-env@eurofins.ni  KvK No. 09088623 	 het Brusselse Gewest (BIM), het Woalse Gewest (DGRNE-OWD) 

3770 RL Barneveld NI Site www.eurofins.nl 	 IBAN: NL71BNP80227924525 	en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV). 

BIC: BNPANL2R 



ytico-nr. 

7964784 

7964785 

7964786 

7964787 

eurofins 
- 	 c co' 

Analysecertificaat 

Uw project/verslagnummer 

Uw projectnaam 

Uw ordernummer 

Datum monstername 

Monsternemer 

Monstermatrix 

14-1006 A 

Wijndaelerweg Veld8 

05-02-2014 

Grond; Bouwstof (BSB/AP04)  

Certificaatnummer/Versie 

Startdatum 

Rapportagedatum 

Bijlage 

Pagina  

2014012793/1 

05-02-2014 

12-02-2014/07:09 

A,B,C 

2/2 

Analyse 

A 
	

PCB 138 

A 
	

PCB 153 

A 
	

PCB 180 

A 
	

PCB (som 7) (factor 0,7) 

Eenheid 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds  

	

1 	 2 	 3 	 4 

	

0.0031 	0.0037 	0.0014 
	

<0.0010 

	

0.0036 	0.0040 	0.0012 
	

<0.0010 

	

0.0023 	0.0027 	0.0013 
	

<0.0010 

	

0.012 	0.013 	0.0067 
	

0.0049 1)  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 

A 
	

Naftaleen 	 mg/kg ds 

Fenanthreen 	 mg/kg ds 

A 
	

Anthraceen 	 mg/kg ds 

A 
	

Fluorantheen 	 mg/kg ds 

Benzo(a)anthraceen 	 mg/kg ds 

Chryseen 	 mg/kg ds 

A 
	

Benzo(k)fluorantheen 	 mg/kg ds 

Benzo(a)pyreen 	 mg/kg ds 

A 
	

Benzo(ghi)peryleen 	 mg/kg ds 

Indeno(123-cd)pyreen 	 mg/kg ds 

A 
	

PAK VROM (10) (factor 0,7) 	 mg/kg ds 

	

<0.010 	<0.010 	<0.010 	<0.010 

	

0.26 	0.074 	0.021 	0.018 

	

0.076 	0.031 	<0.010 	<0.010 

	

0.43 	 0.19 	0.054 	0.035 

	

0.20 	 0.11 	0.025 	0.019 

	

0.23 	 0.14 	0.030 	0.022 

	

0.098 	0.060 	0.014 	0.011 

	

0.17 	 0.11 	0.024 	0.017 

	

0.14 	0.084 	0.021 	0.016 

	

0.15 	0.087 	0.023 	0.016 

	

1.8 	 0.89 	 0.23 	 0.17 

Fysisch-chemische analyses 

Meettemperatuur (pH-CaCl2) 	 °C 	19 	 20 	 19 
	

19 

A 	Zuurgraad (pH-CaCl2) 	 6.6 2) 	 6.6 2) 	 7.8 
	

7.0 2  

Nr. Nonsteromschrijving 

1 1ma 

2 1mb 

3 2ma 

4 2mb 

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting 

A: 5904 erkende verrichting 

S: AS 3000 erkende verrichting 

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
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TOY en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LAE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV). 
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Analysecertificaat 

Uw project/verslagnummer 

Uw projectnaam 

Uw ordernummer 

Datum monstername 

Monsternemer 

Monstermatrix 

14-1006 A 

Wijndaelerweg Veld8 

05-02-2014 

Grond; Bouwstof (BSB/AP04)  

Certificaatnurnmer/Versie 

Startdatum 

Rapportagedatum 

Bijlage 

Pagina  

2014012793/1 

05-02-2014 

12-02-2014/07:09 

R,B,C 

1/2 

Analyse 

Voorbehandeling 

A 	Hoeveelheid aangeleverd monster 

A 	Massa percentage artefacten 

Bodemkundige analyses 

A 	Droge stof 

A 	Organische stof 

A Lutum 

Metalen 

A 	Barium (Ba) 

R 	Cadmium (Cd) 

A 	Kobalt (Co) 

A 	Koper (Cu) 

A 	Kwik, niet vluchtig (Hg) 

Nikkel (Ni) 

Molybdeen (Mo) 

R 	Lood (Pb) 

A 	Zink (Zn) 

Minerale olie 

Minerale olie (C10-C12) 

Minerale olie (C12-C16) 

Minerale olie (C16-C21) 

Minerale olie (C21-C30) 

Minerale olie (C30-C35) 

Minerale olie (C35-C40) 

A 	Minerale olie totaal (C10-C40) 

Polychloorbifenylen, PCB 

A 	PCB 28 

A 	PCB 52 

A 	PCB 101 

A 	PCB 118 

Hr. Monsteromschrijving 

1 1ma 

2 1mb 

3 2ma 

4 2mb  

Eenheid 

	

kg 	9.6 	 9.8 

	

% (m/m) 	<1.0 	 <1.0 

	

°A (m/m) 	79.1 	 79.1 

	

% (m/m) ds 	5.8 	 6.0 

	

% (m/m) ds 	3.2 	 2.6 

	

mg/kg ds 	45 	 46 

	

mg/kg ds 	<0.20 	<0.20 

	

mg/kg ds 	<3.0 	 <3.0 

	

mg/kg ds 	15 	 16 

	

mg/kg ds 	0.14 	 0.18 

	

mg/kg ds 	5.6 	 5.5 

	

mg/kg ds 	<1.5 	 <1.5 

	

mg/kg ds 	56 	 62 

	

mg/kg ds 	54 	 54 

	

mg/kg ds 	<2.0 	 <2.0 

	

mg/kg ds 	<3.0 	 <3.0 

	

mg/kg ds 	<3.0 	 <3.0 

	

mg/kg ds 	<6.0 	 <6.0 

	

mg/kg ds 	3.3 	 3.7 

	

mg/kg ds 	<3.0 	 <3.0 

	

mg/kg ds 	<20 	 <20 

	

mg/kg ds 	<0.0010 	<0.0010 

4 

10.1 10.3 

<1.0 <1.0 

88.0 88.9 

1.0 0.8 

1.4 1.4 

<20 <20 

<0.20 <0.20 

<3.0 <3.0 

<5.0 <5.0 

<0.050 <0.050 

<4.0 <4.0 

<1.5 <1.5 

16 14 

<20 <20 

<2.0 <2.0 

<3.0 <3.0 

<3.0 <3.0 

<6.0 <6.0 

<3.0 <3.0 

<3.0 <3.0 

<20 <20 

<0.0010 <0.0010 

Q: door RCA geoccrediteerde verrichting 

R: 8PO4 erkende verrichting 

S: AS 3000 erkende verrichting 
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4.1 Betrouwbaarheid 

Linge Milieu BV streeft naar een zo groot mogelijke representativiteit van het onderzoek. 

Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de algemeen gebruikelijke 
inzichten en methoden. 

De te Den Haag uitgevoerde partijkeuring is een momentopname. Naarmate de periode tussen de 

uitvoering van het onderzoek en het gebruik van de grond langer wordt, zal meer voorzichtigheid 

betracht dienen te worden bij het gebruik van de resultaten van dit rapport. 

twee partijkeuringen veld 8 Wijndaelerweg Den Haag 
rapport 14-1006B, febr 2014 
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4 	Conclusie en aanbeveling 

In opdracht van Gemeente Den Haag zijn op 5 februari 2014 door Linge Milieu BV twee partijen grond 

in situ-gekeurd ter plaatse van een van de voetbalvelden aan de Wijndaelerweg 5 in Den Haag, op 

spotpark Ockenburg. 

De twee partijen betreffen de zandige bovengrond van veld nummer 8 (het meest oostelijke) op het 

sportpark Ockenburgh, van 0.0 tot 0.3 m-mv en van 0.3 tot 0.6 m-mv. Het onderscheid is gemaakt op 

basis van de visuele samenstelling van de grond (kleur, organische stof en textuur). De grond gaat 
verwijderd worden in het kader van de aanleg van een kunstgrasveld. Kadastrale gegevens van het 

terrein zijn Loosduinen sectie H, nummer 8073 gedeeltelijk. 

Wat eventuele verontreiniging betreft is het zand van beide partijen als onverdacht beschouwd. Dit op 
basis van de bodemkwaliteitskaart voor het gebied en de historie van het terrein. 

De twee keuringen zijn uitgevoerd conform de Regeling Bodemkwaliteit. De bemonstering heeft 

plaatsgevonden op 5 februari 2014 conform VKB-Protocol 1001 (december 2004) volgens de Regeling 

Bodemkwaliteit, artikel 4.3.3 voor keuring van grond die voldoet aan de Achtergrondwaarden en/of aan 

de bodem-kwaliteitsklasse 'wonen' of 'industrie'. De analyses zijn uitgevoerd conform het Besluit 

Bodemkwaliteit. 

Partij 1 bestaat uit donkergekleurd en humeus zand, tot een diepte van 0.3 m-mv. Partij 2 is het diepere 

zand, van 0.3 tot 0.6 m-mv, dat lichtgekleurd en niet humeus is. Het zand van beide partijen is niet 

puinhoudend (<1%). Asbestverdachte materialen als plaatjes zijn dus ook niet aangetroffen. Het totale 
volume van de gekeurde grond is 4.725 m3  (twee maal 2.362 m3). Dit zijn vaste kuubs. Omgerekend 

naar losse kuubs is een factor 1.2 van toepassing, waarmee het totaal aantal losse kuubs op 5.600 m3  
komt. 

Het zand van 0.0 tot 0.3 m-mv is door licht verhoogde gehaltes aan kwik, lood en PCB's als Wonen-

grond gekwalificeerd. Voor toepassing van dit zand buiten het terrein van het sportpark gelden enige 

restricties. 

Het diepere zand is Achtergrondwaarde-kwaliteit, oftewel overal toepasbaar. Er gelden geen restricties 

aan het hergebruik van de grond van 0.3 tot 0.6 m-mv, op of buiten het perceel. 

Conclusie 

5 februari 2014, Ockenburgh, veld 8 volume 	categorie 	opmerking 

partij toplaag, 0.0 - 0.3 m-mv 2.362 m' Wonen kwik, lood en PCB's licht verhoogd, 
onder Wonen-criterium 

partij onderlaag, 0.3 - 0.6 m-mv 2.362 m3  A.W, schoon PCB's licht verhoogd, 
onder criterium 2 x A.W 

Bevoegd gezag bij de beoordeling van de kwal teit van het zand en de toepassing is de gemeente waar 

het zand wordt toegepast. 

7 	twee partijkeuringen veld 8 Wijndaelerweg Den Haag 
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3. Toetsing 

Kopieen van de analysecertificaten van de mengmonsters en de toetsing zijn opgenomen in bijlage A. 
De analyseresultaten en toetsing zijn per partij opgenomen in tabel 3. In de tabel is het gemiddelde van 
de twee mengmonsters vermeld, samen met de toetsingswaarden. De categorie-indeling is bepaald 
met behulp van Artikel 4.2.1, bijlage G van het Besluit Bodemkwaliteit. 
In bijlage A is per partij ook een toetsing conform de nieuwe systematiek Botova opgenomen (Bodem 
Toets & Validatie-service, 1 november 2013). De kwalificatie van de grond met behulp van Botova is 
gelijk aan die met de criteria uit de het Besluit Bodemkwaliteit. 

tabel 3 : analyseresultaten en toetsing Wijndaelerweg (mg/kg ds) 

partij 
	

veld 8 	toets A.W 	wonen 	veld 8 
	

toets A.W 	Wonen 
volume (ms) 
	

2.362 	 2.362 
m-mv 
	

0.0 - 0.3 	 0.3-0.6 

lutum (%) 
droge stof (%) 
org stof (%) 

molybdeen - 

2.9 
79 
5.9 

- 

1.4 
88 
0.9 

- - 
barium 46 - 
cadmium - - - 
kobalt - - 
koper 15.5 22.5 
kwik 0.16 0.11 	0.60 - - 
lood 59 34.6 	145 15 32 
nikkel 5.6 12.9 - 
zink 54 67 - 

olie C10 - C40 - 
PAK (som 10) 1.345 1.5 0.2 1.5 
PCB's 0.0125 • 0.0118 	0.024 0.0058 • 0.004 	0.008 

categorie 
	

Wonen 
	

A.W, schoon 

- : geen overschrijding 
• : overschrijding achtergrondwaarde 
•• : overschrijding criterium voor cat wonen 

Toplaag, 0.0-0.3 m-mv 

In de toplaag van het voetbalveld nummer 8 wordt voor kwik, lood en PCB's de Achtergrondwaarde 
overschreden (bijlage VI en hoofdstuk 4, achtergrondwaarden en maximale waarden voor grond en 
baggerspecie). De gehaltes van de stollen liggen ruim onder het Wonen-criterium. 
Het zand tot 0.3 m-mv van het grasveld aan de Wijndaelerweg wordt daarmee gekwalificeerd als 
Wonen-grond. Voor toepassing van het zand op of buiten de locatie gelden enige restricties. 

Onderlaag, 0.3-0.6 m-mv 

In de tweede 30 cm van het voetbalveld wordt voor alleen voor PCB's de Achtergrondwaarde 
overschreden. 
Het gemiddelde PCB-gehalte ligt onder het criterium 2 x Achtergrondwaarde. Het zand tot 0.6 m-mv 
wordt daarmee gekwalificeerd als Achtergrondwaarde-grond (Overal Toepasbaar). Voor toepassing van 
de tweede laag zand zijn geen restricties van toepassing op of buiten het perceel. 

Duplo-verschil 

Voor beide partijen is het duploverschil gecontroleerd tussen de analyses van de mengmonsters. 
Volgens het protocol mag het verschil tussen de twee monster-emmers maximaal 2.5 bedragen. De 
duploverschillen van alle analyses bevinden zich daar in beide partijen ruim onder. 

6 	twee partijkeuringen veld 8 Wijndaelerweg Den Haag 
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2.3 Veldwerk 

Het veldwerk in Den Haag is uitgevoerd op 5 februari 2014, tusssen 7:15 en 12:30 uur. De boringen en 

de bemonstering van de grond zijn uitgevoerd overeenkomstig het VKB-protocol 1001. Het veldwerk is 
uitgevoerd door John Hol, erkend monsternemer voor dit protocol. 

Er zijn per partij in duplo 54 grepen genomen. Deze zijn in het veld samengevoegd en gehomogeni-

seerd tot twee mengmonsters per partij. Van de monstername is een monstername-formulier opgesteld 

dat in bijlage C is opgenomen. Een overzichtstekening is opgenomen in bijlage D. 

2.4 Laboratoriumonderzoek 

De mengmonsters zijn, afhankelijk van de to analyseren parameters geconserveerd en ter analyse 

aangeboden aan Analyticio. Dit laboratorium is geaccrediteerd volgens de door de Raad van 

Accreditatie gestelde eisen voor testlabs conform ISO/IEC 17025 en geaccrediteerd voor AP04. 

In tabel 2 is een overzicht opgenomen van de samengestelde mengmonsters en uitgevoerde analyses. 

tabel 2 : overzicht analyses, 5 febr 2014 

partij veld 8, Ockenburg 	monster 	volume m3  grepen gewicht 
	

analyses 

toplaag, 0.0-0.3 m-rnv mm A 2.362 54 9.6 kg partij-pakket 
mm B 54 9.8 kg partij-pakket 

onderlaag, 0.3-0.6 m-mv mm A 2.362 54 1.01 kg partij-pakket 
mm B 54 10.3 kg partij-pakket 

Het analysepakket bevat de volgende parameters : 

- structuur, 
- droge stof, organische stof, lutum, 
- zware metalen (kobalt, molybdeen, cadmium, barium, koper, kwik, lood, nikkel en zink), 
- PAK (PAK's genoemd in de leidraad Bodembescherming/10 VROM), 
- minerale olie, 
- PCB's, 
- zuurtegraad (pH). 

twee partijkeuringen veld 8 Wijndaeterweg Den Haag 
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bevat geen puin of ander bodemvreemd materiaal. In bijlage C zijn enkele boorstaten opgenomen. 

Bodemopbouw, bodemkwaliteitskaart 

Voor Den Haag is een bodemkwaliteitskaart beschikbaar. De voetbalvelden bevindt zich daarop in de 
zone B6, kuststrook, Kijkduin en Ockenburg , met bodemkwaliteitsklasse voor de bovengrond 
Landbouw - Natuur. De bodemkwaliteitskaart is beperkt relevant, omdat de toplaag van het grasveld 
niet echt als oorspronkelijke bodem gezien kan worden. Voor de volledigheid is een fragment van de 
kaart opgenomen in bijlage E. 

Op basis van bovenstaande is de grond van het veld nr 8 aan de Wijndaelerweg van 0.0 tot 0.3 m-mv 

en van 0.3 tot 0.6 my als onverdacht beschouwd wat betreft eventuele verontreiniging. 

2.2 Partijgegevens 

Het depot betreft de toplaag van het voetbalveld nummer 8 op sportpark Ockenburg Den Haag. 
Kadastraal is het perceel bekend bij Gemeente Loosduinen onder sectie AL, nummer 8073 gedeeltelijk. 
Er gaat ontgraven worden tot een diepte van 0.6 m-mv. Oppervlak van het te ontgraven terrein is 7.875 
m2  (105 bij 75 meter). De twee partijen zijn als volgt te omschrijven. 

partij 
	

oppervlak, m2 
	

volume, m' 

1 0.0-0.3 7.875 2.362 
2 0.3-0.6 7.875 2.362 

totaal 4.725 m' 

In bijlage E is een dwarsdoorsnede van de twee partijen opgenomen. Puin en asbestverdachte 
materialen als plaatjes zijn visueel nergens aangetroffen. 

Voor het soortelijk gewicht van de grond is de tabel van het Interpretatie-document bij de BRL SIKB 
1000 (okt 2012) nummer 7 gebruikt, van 12 april 2012. Interpretatie nummer 7 is voor de volledigheid 
opgenomen in bijlage E. 
In onderstaande tabel zijn de kenmerken van de twee partijen aan de Wijndaelerweg weergegeven. In 
de tekening in bijlage D zijn de ligging en de contouren van het depot aangegeven, met enkele foto's. 
Tabel 1 bevat een overzicht van de algemene gegevens van het depot. Het monsternemingsplan- en 
formulier is opgenomen in bijlage B en C. 

tabel 1 : gegevens depot Den Haag 

partij veld 8, Ockenburgh 
	

bovengrond 
	

bovengrond 
5 febr 2014 
	

0.0 - 0.3 m-mv 
	

0.3 - 0.6 m-mv 

aard materiaal 
puin 
bijmenging(en) 
vorm van de partij 

zand 
<1% 
- 
cunet voor kunstgras 

zand 
<1% 
- 
cunet voor kunstgras 

oppervlak, m2  7.875 (105 bij 75) 7.875 (105 bij 75) 
diepte, m-mv 0.0 - 0.3 0. - 0.6 
volume, m' 2.362 m' vast 2.362 m', vast 

2.834 m3  los 2.834 m3, los 
dichtheid partij 1.60 1.65 
volume, ton 3.800 3.900 

twee partijkeuringen veld 8 Wijndaelerweg Den Haag 
rapport 14-1006B, febr 2014 



iige milieu by 

LS 
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2. 	Opzet en invulling van het onderzoek 

2.1 Onderzoekstrategie 

De partijkeuring is uitgevoerd conform het Besluit Bodemkwaliteit van 22 juni 2007, nr DJZ 
2007057947. Het onderzoek is uitgevoerd conform het SIKBNKB protocol 1001. 

De twee partijen Veld 8, Ockenburg, bestaan uit zand. Tot 0.3 m-mv is het zand donkergrijsbruin van 
kleur en humeus. Van 0.3 tot 0.6 m-mv is het zand lichtgrijsbruin en niet humeus. Voorafgaand aan de 
keuring heeft een veldinspectie plaatsgevonden om de gegevens van de partijen to verifieren en 
eventuele afwijkingen van het monsternameplan vast to leggen. 
De grond is gekeurd volgens het Besluit Bodemkwaliteit voor een partijvolume van maximale 10.000 ton 
per partij, Regeling Bodemkwaliteit, artikel 4.3.3 voor keuring van grond die voldoet aan de 
Achtergrond-waarden en/of aan de bodemkwaliteitsklasse 'wonen' of 'industrie'. 

Per partij zijn in duplo 54 grepen genomen, die in het veld zijn samengevoegd tot twee mengmonsters. 
De grepen zijn systematisch verdeeld over de partijen. Het onderzoek is gericht op de aanwezigheid 
van een groep 'kansrijke' verontreinigde stollen. Het veldwerk is uitgevoerd door John Hol 
(Geldermalsen), erkend veldwerker voor het protocol. 

Historie terrein 

Kadastrale gegevens van het veld zijn gemeente Loosduinen sectie H, nummer 8073 gedeeltelijk, 
postcode is 2554 BZ. Een kadastrale kaart is opgenomen in bijlage E. 

Het sportpark Ockenburg is aangelegd in 1933 en '34. Het oorspronkelijke ontwerp van het sportpark uit 
dat jaar is opgenomen in bijlage E, met een foto uit 1934 van de aanleg van de velden. Voor die tijd 
bestond het gebied uit polder, de Segbroekpolder. 

In 1941, begin van de Tweede Wereldoorlog, hebben de Duitsers de velden van sportpark Ockenburg 
gebruikt als schijn-vliegveld. Toen in 1943 de Atlantikwall werd aangelegd werd het terrein door de 
Duitsers vol gelegd met landmijnen. Na de bevrijding is het terrein tot ver in 1945 nog afgesloten 
geweest, totdat de Duitse krijgsgevangenen alle landmijnen hadden opgeruimd. Daarna zijn de 
sportvelden opnieuw ingericht. 
In bijlage E is kaart uit 1950 opgenomen. Daarop zijn de sportvelden aangegeven, omgeven door 
weiland. Verder zijn in bijlage E vier luchtfoto's opgenomen, uit 2004, 2008, 2012 en 2013. Ook in deze 
periode zijn geen activiteiten to zien die negatieve invloed gehad kunnen hebben op de kwaliteit van de 
bovengrond. 

Aangenomen wordt dat de bovengrond van de sportvelden aan de Wijndaelerweg in de afgelopen 
decennia meerdere keren vervangen of aangevuld is. 
Er gaat voor het nieuwe kunstgrasveld ontgraven worden tot een gemiddelde diepte van 0.6 m-mv, over 
een oppervlak van 7.875 m2, 105 bij 75 meter. De huidige indeling van het terrein is met enkele foto's 
terug to vinden in bijlage E. 

Proefboringen 

Bij partijkeuringen worden vooraf enkele boringen geplaatst om de globale opbouw van het depot vast 
to stellen. Bij een variabele textuur worden eventueel deelpartijen onderscheiden voor de keuring. Op 
basis van de bodemopbouw zijn voor de keuring twee partijen onderscheiden. 
Partij 1 bestaat uit homogeen, donkergekleurd en humeus zand, tot een diepte van 0.3 m-mv. Partij 2 is 
het diepere zand, van 0.3 tot 0.6 m-mv, dat lichtgekleurd en niet humeus is. Het zand van beide partijen 

twee partijkeuringen veld 8 Wijndaelerweg Den Haag 
rapport 14-1006B, febr 2014 
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1. 	Inleiding 

In opdracht van Gemeente Den Haag zijn op 5 februari 2014 twee partijen grond in situ-gekeurd ter 

plaatse van een van de voetbalvelden aan de Wijndaelerweg 5 in Den Haag, op sportpark Ockenburg. 

Kadastraal is het perceel bekend bij de gemeente Loosduinen, onder sectie H, nummer 8073 

gedeeltelijk. Het sportpark ligt op Landgoed Ockenburg. 

De keuring betreft de grond van veld 8 (het meest oostelijke) van 0.0 tot 0.3 m-mv en van 0.3 tot 0.6 m-

mv. Het onderscheid is gemaakt op basis van de visuele opbouw van de bodem (kleur, organische 

stof). De bovengrond gaat verwijderd worden ten behoeve van de aanleg van een kunstgrasveld. De 

keuring is uitgevoerd ter bepaling van de hergebruiks- of toepassingsmogelijkheden van de vrijkomende 
grond. 

Het totale volume van de grond is 4.725 m3  (twee maal 2.362 m3). Wat eventuele verontreiniging betreft 
is de grond als onverdacht beschouwd. Dit op basis van de historische gegevens, de bodemkwa-
liteitskaart van Gemeente Den Haag en de visuele waarnemingen. 

De grond is gekeurd conform het Besluit Bodemkwaliteit. Het doel van deze regeling is onder andere 

het stimuleren van het hergebruik van afvalstoffen. Voor de toepassing van grond in werken of als 

bodem gelden regels aangaande de kwaliteit van de grond. De regeling Besluit Bodemkwaliteit stelt 

eisen met betrekking tot het bepalen van de kwaliteitsparameters van bouwstoffen, waaronder grand. 

Linge Milieu BV is een onafhankelijk bureau dat als erkend monsternemer is aangewezen door het 

ministerie van Leefomgeving en Milieu. Voorwaarde voor deze onafhankelijkheid is dat er geen 

zakelijke connecties bestaan tussen de monsternemer (Linge Milieu) en de opdrachtgever. Een 
dergelijke relatie tussen Gemeente Den Haag en Linge Milieu is er niet. Linge Milieu is geen eigenaar 

van het perceel in Den Haag of anderszins betrokken bij het terrein aan de Wijndaelerweg via de eigen 
organisatie 

Het procescertificaat en het hierbij behorende keurmerk BRL SIKB 1000 is van toepassing op de 

activiteiten betreffende de monsterneming en de overdracht van de monsters inclusief de bijbehorende 

veldwerkregistratie aan een erkend lab of aan de opdrachtgever, die -in geval van monsters van grond 

of bouwstoffen voor nuttige toepassing- dan zelf erkend is volgens deze beoordelingsrichtlijn. 

Dit project is uitgevoerd onder certificaat volgens BRL SIKB 1000. De bemonstering heeft 

plaatsgevonden conform VKB-Protocol 1001 (juni 2009). Het kwalibo-certificaatnummer van Linge 

Milieu BV is MB-045/3. 

twee partijkeuringen veld 8 Wijndaelerweg Den Haag 
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Overige documenten: 
e Aileen documenten meesturen als daar nadrukkelijk om gevraagd wordt. 
- Als in de uitnodigingsbrief, het bestek en bijbehorende documenten of een Nota van Inlichtingen 

specifiek om bijlagen is gevraagd (certificaten, plan van aanpak, tijdschema o.i.d.) dan leidt het 
ontbreken hiervan tot ongeldigheid van de inschrijving. 
Als bijlagen op eigen briefpapier worden verstuurd, geen (algemene) voorwaarden in de brief of 
voetnoten vermelden. Inschrijven onder voorwaarden leidt tot ongeldigheid van de inschrijving. 
Alle avenge voor het doen van een geldige inschrijving benodigde bescheiden volledig invullen en 
laten ondertekenen door een of meer daartoe bevoegde functionaris(sen). Denk daarbij aan 
eventuele beperkingen ten aanzien van de bevoegdheid van uw functionaris(sen) zoals geregeld in 
de statuten van uw onderneming. De aanbestedende dienst controleert of deze als zodanig 
geregistreerd staat/staan bij de Kamer van Koophandel. 

Tijdige ontvangst inschrijving: 

Inschrijvingen die na de deadline zoals opgenomen in de uitnodigingsbrief, het bestek en 
bijbehorende documenten of een nota van inlichtingen worden aangeleverd, worden uitgesloten 
van deelname. Inschrijver is verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van de 
aanbestedingsbescheiden. 

Procedure 
• Aanbestedingen vinden plaats met bijwoning van de inschrijvers. 

• Van de aanbesteding wordt een Proces verbaal van Aanbesteding gemaakt, dit wordt verzonden 
aan de inschrijvers. 

• De aanbestedende dienst controleert de inschrijvingen op basis van het gunningscriterium, en de 
geldigheid van de inschrijvingen. 

• Op basis hiervan gaat de aanbestedende dienst over tot het formuleren van een voornemen tot 
gunning, en informeert zowel de inschrijver aan welke de aanbestedende dienst voornemens is tot 
gunning alsmede de inschrijvers wiens inschrijving buiten beschouwing gelaten worden. 

• Een inschrijver die tegen het buitenbeschouwing laten van diens aanbieding respectievelijk tegen 
de gunningsbeslissing in rechte wil komen, dient binnen 15 dagen na verzending van de 
gemotiveerde mededeling dat zijn aanbieding buiten beschouwing is gelaten respectievelijk de 
gunningsbeslissing een kart geding aanhangig to hebben gemaakt. 
(e.e.a. conform par. 0.06 van het bestek) 

• Na afloop van deze periode, danwel na de eventuele kortgeding procedure zal de aanbestedende 
dienst overgaan tot definitieve gunning. (indien de uitkomst van het eventuele kortgeding dit 
mogelijk maakt). 

• De inschrijvingsbescheiden van de buitenbeschouwing gelaten inschrijvers zullen NIET retour 
gezonden worden. 



Gemeente Den Haag 
Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn 

Buitensport & Sportsupport 

Aandachtspunten aanbestedingsstukken 

In het kader van aanbestedingen uitgeschreven door de gemeente Den Haag, Dienst OCW productgroep 
Buitensport & Sportsupport wordt door de aanbestedende dienst gevraagd om aanbestedingsbescheiden. 
Hieronder vindt u aandachtspunten voor het correct indienen van deze stukken. 
Let op: In deze Iijst worden de aandachtspunten behandeld die meestal in de door de gemeente 
Den Haag, Dienst OCW productgroep Buitensport & Sportsupport gehouden aanbestedingen aan 
de orde zijn. Deze Iijst is echter uitdrukkelijk niet uitputtend. Wij adviseren u dus om de 
uitnodigingsbrief, het bestek, en bijbehorende documenten goed door te nemen. 

Een inschrijving die niet voldoet aan punters met 0" zijn gemarkeerd, is ongeldig. 

Aanleveren inschrijving: 
• Alle voor het doen van een geldige inschrijving noodzakelijke bescheiden aan te leveren in een (1) 

gesloten enveloppe voorzien tekst "aanbesteding" de naam van de inschrijver, het 
projectnummer, projectnaam, evt. perceel en de aanbestedende dienst. 

• Na afloop van de aanbestedingsprocedure zullen de inschrijvingsbescheiden, van de inschrijvers 
waaraan niet gegund zal worden, NIET retour gezonden worden. 

Inschrijvingsbiljet: 
ks-  Het inschrijfbiljet volledig invullen en laten ondertekenen door een of meer daartoe bevoegde 

functionaris(sen). Denk daarbij aan eventuele beperkingen ten aanzien van de bevoegdheid van 
uw functionaris(sen) zoals geregeld in de statuten van uw onderneming. De aanbestedende dienst 
controleert of deze als zodanig geregistreerd staat/staan bij de Kamer van Koophandel. 

• Het bedrag in cijfers is gelijk aan het voluit geschreven bedrag. Het voluit geschreven bedrag is 
bindend. 

O Een uittreksel van de Kamer van Koophandel registratie toevoegen waaruit blijkt dat de betreffende 
functionaris bevoegd is het inschrijfbiljet te ondertekenen. 

O Een kopie van het paspoort of identiteitskaart van de betreffende functionaris toevoegen. 

Eigen Verklaring: 
0" De bij het bestek gevoegde Eigen Verklaring volledig invullen en laten ondertekenen door een of 

meer daartoe bevoegde functionaris(sen). Denk daarbij aan eventuele beperkingen ten aanzien 
van de bevoegdheid van uw functionaris(sen) zoals geregeld in de statuten van uw onderneming. 
De aanbestedende dienst controleert of deze als zodanig geregistreerd staat/staan bij de Kamer 
van Koophandel. 

• De formele bewijsstukken genoemd in de Eigen Verklaring moeten worden overlegd na een 
schriftelijk verzoek van de aanbestedende dienst daartoe, binnen de in dat verzoek gestelde 
termijn. Het niet of niet tijdig verstrekken van deze bewijsmiddelen, kan tot gevolg hebben dat de 
inschrijver wordt uitgesloten van de opdrachtverlening. 

• Een uittreksel van de Kamer van Koophandel registratie toevoegen waaruit blijkt dat de betreffende 
functionaris bevoegd is de eigenverklaring te ondertekenen. (alleen indien dit afwijkt van het 
exemplaar t.b.v. het inschrijfbiljet) 

• Een kopie van het paspoort of identiteitskaart van de betreffende functionaris toevoegen. 
• (alleen indien dit afwijkt van het exemplaar t.b.v. het inschrijfbiljet) 
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Bij een eventuele afkeuring door het keuringsinstituut dient na herstelwerkzaamheden een herkeuring te 
worden aangevraagd, waarbij toetsing in het bijzijn van het keuringsinstituut, de directie UAV en de 
opdrachtnemer zal plaatsvinden. 
Goedkeuring door het keuringsinstituut betekent niet automatisch dat het stoppunt is afgehandeld, 
afhandeling van het stoppunt dient te alien tijde door de opdrachtgever te geschieden daar niet alleen de 
normen van uit het NOC*NSF gelden maar ook de bestekseisen. 

De tussentijdse oplevering kan plaatsvinden na de keuring met als resultaat dat sporttechnische laag 
voldoet aan alle gestelde normen. 

8. Eindkeurinq:  
Na het gereedkomen van de publieksafrastering informeert de opdrachtnemer de directie UAV dat de 
onderhavige werkzaamheden gereed zijn voor toetsing. 
De keuring bij het keuringsinstituut zal door de installateur van de kunstgrasmat aangevraagd worden. 
De directie UAV informeert de per ommegaande opdrachtnemer wanneer de keuring zal plaatsvinden. 
(eerst globale melding met datum/dagdeel, vervolgens melding van het exacte tijdstip). 
Toetsing zal plaatsvinden in het bijzijn van het keuringsinstituut, de directie UAV,de opdrachtnemer en de 
installateur van de kunstgrasmat. 
Bij een eventuele afkeuring door het keuringsinstituut dient na herstelwerkzaamheden een herkeuring te 
worden aangevraagd, waarbij toetsing in het bijzijn van het keuringsinstituut, de directie UAV,de 
opdrachtnemer en de installateur van de kunstgrasmat zal plaatsvinden. 
Goedkeuring door het keuringsinstituut betekend niet automatisch dat het stoppunt is afgehandeld, 
afhandeling van het stoppunt dient te alien tijde door de opdrachtgever te geschieden daar niet alleen de 
normen van uit het NOC*NSF gelden maar ook de bestekseisen. 

Oplevering kan eerst plaatsvinden na een eindkeuring met als resultaat dat het veld voldoet aan alle 
gestelde normen. 

Herkeurincien:  
In de bovengenoemde subfasen (1 t/m 8) kan sprake zijn van een keuringsresultaat dat niet voldoet aan de 
gestelde eisen/normen. 
Bij zo'n een eventuele afkeuring door het keuringsinstituut dient na herstelwerkzaamheden een herkeuring 
to worden aangevraagd, waarbij toetsing in het bijzijn van het keuringsinstituut, de directie UAV,de 
opdrachtnemer en de installateur van de kunstgrasmat zal plaatsvinden. De herkeuringskosten zoals 
vastgesteld en opgenomen in onderstaande tabel zullen per keer in mindering gebracht worden op de 
aanneemsom. De herkeuringskosten ten aanzien van de eindkeuring zullen geheel dan wel gedeeltelijk in 
mindering gebracht worden op de aanneemsom indien de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het 
betreffende onderdeel dat leidt tot afkeuring. 

Kosten herkeurin en: 
Nr. Omschrijvinq Bedrag in € 
1 Aanbrengen kabels- en leidingen € 0 
2 Aanvulling/verdichting sleuven € 0 
3 Grondwerk € 0 
4 Drainage € 0 
5 Controle drainage € 0 
6 Zandonderbouw € 500,-- 
7 Sporttechnische laag € 500,-- 
8 Eindkeuring €1000,-- 



Toetsing zal plaatsvinden in het bijzijn van het keuringsinstituut, de directie UAV en de opdrachtnemer. 
De keurmeester van het keuringsinstituut zal een mengmonster nemen uit de proefgaten in het veld van 
het verwerkte onderbouw zand en dit ter keuring toezenden/meenemen naar het keuringsinstituut. 
De opdrachtnemer dient het ontbrekende materiaal op dat moment aan te vullen met extra materiaal en te 
verdichten opdat een verdichtingsgraad ontstaat welke gelijk is aan het omliggende materiaal. 

Door het keuringsinstituut zullen alleen materialen onderzocht worden welke door de opdrachtgever ter 
toetsing worden aangeboden. 
De opdrachtgever ontvangt per mail de keuringsresultaten van de laboratoriumonderzoeken. 
De opdrachtnemer ontvangt per mail de resultaten van de opdrachtgever. 
Bij een eventuele afkeuring door het keuringsinstituut dient na herstelwerkzaamheden een herkeuring te 
worden aangevraagd, waarbij toetsing in het bijzijn van het keuringsinstituut, de directie UAV en de 
opdrachtnemer zal plaatsvinden. 
Goedkeuring door het keuringsinstituut betekent niet automatisch dat het stoppunt is afgehandeld, 
afhandeling van het stoppunt dient te alien tijde door de opdrachtgever te geschieden daar niet alleen de 
normen van uit het NOC*NSF gelden maar ook de bestekseisen. 

6. Controle drainage: 
Na het aanbrengen van het onderbouwzand en de sporttechnische laag maar voor het aanbrengen van het 
kunstgras dient de drainage te worden gecontroleerd middels doorsteken. 
De opdrachtnemer informeert de directie UAV wanneer hij voornemens is de drainage to controleren. 
Toetsing zal, met in achtneming van de toetsingstermijn, z.s.m. plaatsvinden in het bijzijn van de directie 
UAV en de opdrachtnemer. 
De opdrachtnemer stelt een rapportage op van de controle en legt deze binnen 2 dagen voor aan de 
directie UAV. 
Bij een eventuele afkeuring dient, na herstel van de gebreken, een herkeuring te worden aangevraagd, 
waarbij toetsing in het bijzijn van de directie UAV en de opdrachtnemer zal plaatsvinden. 

7. Sporttechnische laag:  
Voordat de opdrachtnemer de materialen voor de sporttechnische laag begint aan to brengen informeert hij 
de directie UAV hierover. 

Een sporttechnische laag kan uit meerdere sublagen bestaan (bijvoorbeeld Lava, asfalt, elayer). 
Wanneer de sporttechnische laag uit meerdere sublagen bestaat, dient dit keuringsitem per sublaag to 
worden doorlopen. 

Na het gereedkomen van de sporttechnische laag informeert de opdrachtnemer de directie UAV dat de 
onderhavige werkzaamheden gereed zijn voor toetsing. 
Eveneens zal de keuring bij het keuringsinstituut door de opdrachtnemer aangevraagd dienen te worden. 
De opdrachtnemer informeert de directie UAV per ommegaande wanneer de keuring zal plaatsvinden. 
(eerst globale melding met datum/dagdeel, vervolgens melding van het exacte tijdstip). 
Toetsing zal plaatsvinden in het bijzijn van het keuringsinstituut, de directie UAV en de opdrachtnemer. 
De keurmeester van het keuringsinstituut zal een mengmonster nemen uit de proefgaten in het veld van 
het verwerkte materiaal van de sporttechnische laag en dit ter keuring toezenden/meenemen naar het 
keuringsinstituut. 
De opdrachtnemer dient het ontbrekende materiaal op dat moment aan to vullen met extra materiaal en to 
verdichten opdat een verdichtingsgraad ontstaat welke gelijk is aan het omliggende materiaal. 

Door het keuringsinstituut zullen alleen materialen onderzocht worden welke door de opdrachtgever ter 
toetsing worden aangeboden. 
De opdrachtgever ontvangt per mail de keuringsresultaten van de laboratoriumonderzoeken. 
De opdrachtnemer ontvangt per mail de resultaten van de opdrachtgever. 
Tijdens de toetsing van de sporttechnische laag zal eveneens de hoogteligging van de sporttechnische 
laag ten opzichte van de omliggende opsluitbanden beoordeeld worden, waarbij rekening gehouden wordt 
met de dikte van de nog aan to brengen materialen. 
Indien de hoogteligging incorrect is, dient dit herstelt to worden alvorens het stoppunt afgehandeld kan 
worden. 
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3. Grondwerk:  
Voordat de opdrachtnemer begint met het uitvoeren van het grondwerk t.b.v. het cunet voor het 
kunstgrasveld informeert hij de directie UAV hierover. 
Uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de afvoer van de grond legt de opdrachtnemer alle benodigde 
vervoersdocumenten en vergunningen ter goedkeuring aan de directie UAV voor. 
Alleen na goedkeuring door de directie kan gestart worden met de afvoer van grond. 
Ontgraving dient te geschieden onder profiel, verrekening van de afgevoerde hoeveelheid zal gescheiden 
aan de hand van meting in het theoretisch profiel op basis van vaste m3. 
Indien de opdrachtnemer van mening is dat de hoeveelheden zoals opgenomen in het bestek niet 
toereikend zijn, dient hij de directie hierover zo spoedig mogelijk in kennis to stellen. 
Edoch uiterlijk voorafgaand aan het uitvoeren van de werkzaamheden. 
Indien deze melding niet (of niet tijdig) plaats vindt, zal een later door de opdrachtnemer hiertoe gedane 
verzoek niet meer gehonoreerd worden. 

Na het gereedkomen van het cunet informeert de opdrachtnemer de directie UAV dat de onderhavige 
werkzaamheden gereed zijn voor toetsing. 
Toetsing zal, met in achtneming van de toetsingstermijn, z.s.m. plaatsvinden in het bijzijn van de directie 
UAV en de opdrachtnemer. 
Bij een eventuele afkeuring dient, na herstel van de gebreken, een herkeuring te worden aangevraagd, 
waarbij toetsing in het bijzijn van de directie UAV en de opdrachtnemer zal plaatsvinden. 

4. Drainage:  
Uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de uitvoer van de werkzaamheden legt de opdrachtnemer een 
drainageplan met hierop vermeldt alle leidingen en begin- en eindhoogtes alsmede de wijze van 
aanbrengen van de drainage ter goedkeuring aan de directie UAV voor. 
Aileen na goedkeuring door de directie kan gestart worden met de uitvoer van de werkzaamheden. 
Voordat de opdrachtnemer begint met het uitvoeren van de werkzaamheden t.b.v. de drainage informeert 
hij de directie UAV hierover. 

Na het gereedkomen van de werkzaamheden aan de drainage informeert de opdrachtnemer de directie 
UAV dat de onderhavige werkzaamheden gereed zijn voor toetsing. 
Toetsing zal, met in achtneming van de toetsingstermijn, z.s.m. plaatsvinden in het bijzijn van de directie 
UAV en de opdrachtnemer. 
Tijdens deze toetsing zullen steekproefsgewijs op aanwijzing van de directie controles plaatsvinden. 
De opdrachtnemer dient hieraan zijn medewerking to verlenen. 
Verrekening zal (voor zover van toepassing) geschieden op de in het bestek opgenomen post inzake 
proefsleuven. 
Bij een eventuele afkeuring dient, na herstel van de gebreken, een herkeuring to worden aangevraagd, 
waarbij toetsing in het bijzijn van de directie UAV en de opdrachtnemer zal plaatsvinden. 

5. Zandonderbouw:  
Uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de uitvoer van de werkzaamheden legt de opdrachtnemer een plan van 
aanpak voor met hierop aangegeven hij de opdrachtnemer voornemens is de zandonderbouw aan to 
brengen ter goedkeuring aan de directie UAV voor. 
Alleen na goedkeuring door de directie kan gestart worden met de uitvoer van de werkzaamheden. 
Voordat de opdrachtnemer begint met het uitvoeren van de werkzaamheden t.b.v. de zandonderbouw 
informeert hij de directie UAV hierover. 

Voordat de opdrachtnemer begint met het aanbrengen van het onderbouwzand, informeert hij de directie 
UAV hierover. 

Na het gereedkomen van de zandonderbouwlaag informeert de opdrachtnemer de directie UAV dat de 
onderhavige werkzaamheden gereed zijn voor toetsing. 
Eveneens zal de keuring bij het keuringsinstituut door de opdrachtnemer aangevraagd dienen to worden. 
De opdrachtnemer informeert de directie UAV per ommegaande wanneer de keuring zal plaatsvinden. 
(eerst globale melding met datum/dagdeel, vervolgens melding van het exacte tijdstip). 
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FASE Uitvoering/realisatie: 

Deze fase is onderverdeeld in onderstaande subfasen welke meteen als stoppunt gelden. 
De opdrachtnemer dient de directie UAV uiterlijk 2 werkdagen (toetsingstermijn) voor het bereiken van 
onderstaande stoppunten op de hoogte hiervan te brengen opdat de directie UAV hierbij aanwezig kan zijn. 
De directie UAV zal de opdrachtnemer schriftelijk (via email) op de hoogte brengen van het resultaat van 
het stoppunt. 
Indien de werkzaamheden waarop het stoppunt betrekking heeft correct zijn uitgevoerd, kan de 
opdrachtnemer na de schriftelijke goedkeuring van de opdrachtgever verder met de daaropvolgende 
werkzaamheden. 
Indien de werkzaamheden waarop het stoppunt betrekking heeft niet correct zijn uitgevoerd, dan dient de 
opdrachtnemer deze werkzaamheden te herstellen en opnieuw voor keuring aan te bieden. 
Aileen na goedkeuring van een stoppunt kan de opdrachtnemer een aanvang nemen met de 
daaropvolgende werkzaamheden. 
Voor een aantal van de hiergenoemde stop- en keuringsmomenten is eveneens een keuring door het 
keuringsinstituut vereist, de gemeente Den Haag is met het keuringsinstituut een 100% keuring 
overeengekomen. 
Dit betekent dat het resultaat van een keuring alleen goedgekeurd (te lezen als voldoet aan de 
eisen/normen) of afgekeurd (te lezen als voldoet niet aan de eisen/normen) kan zijn, in geval van een 
afkeur dient een herkeuring door het keuringsinstituut plaats to vinden. 
De kosten voor een herkeuring zijn voor rekening van de opdrachtnemer. 
De door het keuringsinstituut op te stellen keuringsrapporten dienen door de opdrachtgever (gemeente 
Den Haag) voor akkoord te worden ondertekend. 
Tijdens de keuringen geldt dat het aantal voorgeschreven meetpunten in de norm een minimaal aantal 
meetpunten is, indien dit aantal meetpunten in de ogen van de opdrachtgever onvoldoende is om een goed 
beeld van de totale laag te vormen, dan zal er gemeten worden op extra door de opdrachtgever aan to 
wijzen meetpunten. 

Tijdens de uitvoering zullen door de directie UAV en/of keurmeester van het keuringsinstituut monsters van 
de diverse materialen genomen worden e.e.a. zoals omschreven bij de diverse subfasen. 
Wanneer de monsters niet voldoen aan de normen en/of niet voldoen aan de bestekseisen leidt dit tot 
afkeur, alle hieruit voortvloeiende schade en gevolgschade zal verhaald worden op de aannemer. 

Afhankelijk van het project (nieuwbouw of renovatie) zullen een aantal van de onderstaande stoppunten 
niet van toepassing zijn. 
In het onderhavige bestek is (onder deel 2.1) opgenomen welke stoppunten op het bestek van toepassing 
zijn. 

1. Aanbrenden kabels- en leidincien:  
Na het aanbrengen van kabels, leidingen en/of mantelbuizen maar voor het aanvullen van de sleuven 
informeert de opdrachtnemer de directie UAV dat de onderhavige werkzaamheden gereed zijn voor 
toetsing. 
Toetsing zal, met in achtneming van de toetsingstermijn, z.s.m. plaatsvinden in het bijzijn van de directie 
UAV en de opdrachtnemer. 
Bij een eventuele afkeuring dient, na herstel van de gebreken, een herkeuring to worden aangevraagd, 
waarbij toetsing in het bijzijn van de directie UAV en de opdrachtnemer zal plaatsvinden. 

2. Aanvullinq/verdichtinq van sleuven:  
Na het aanvullen en verdichten van sleuven informeert de opdrachtnemer de directie UAV dat de 
onderhavige werkzaamheden gereed zijn voor toetsing. 
Toetsing zal, met in achtneming van de toetsingstermijn, z.s.m. plaatsvinden in het bijzijn van de directie 
UAV en de opdrachtnemer. 
Bij een eventuele afkeuring dient, na herstel van de gebreken, een herkeuring te worden aangevraagd, 
waarbij toetsing in het bijzijn van de directie UAV en de opdrachtnemer zal plaatsvinden. 



Gemeente Den Haag 
Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn 

Buitensport & Sportsupport 

Keuringsleidraad kunstgrassportvelden 

In het kader van projecten welke nieuwbouw kunstgrasvelden alsmede renovaties van kunstgrasvelden 
behelzen dienen keuringen uitgevoerd te worden. 
Een deel van deze keuringen zal uitgevoerd worden door de directie UAV, een ander deel dient uitgevoerd 
te worden door een hiertoe bevoegd en geaccrediteerd keuringsinstituut. 
Keuringen worden uitgevoerd op basis van de NOC*NSF normen, besteksverplichtingen en algemeen 
geldende wet- en regelgeving. 

In deze keuringsleidraad kunt u lezen wat van u als inschrijver/opdrachtnemer wordt verwacht tijdens de 
diverse fasen van het proces. 
Eveneens is de te volgen keuringsmethodiek van het keuringsinstituut beschreven alsmede de rol van de 
directie UAV en de opdrachtgever. 

Deze keuringsleidraad maakt integraal deel uit van het onderhavige bestek, het gestelde in deze 
keuringsleidraad geldt derhalve als besteksverplichting. 
Wanneer het gestelde in deze keuringsleidraad strijdig is met het gestelde in het bestek, zal het in het 
bestek gestelde prevaleren boven het gestelde in de keuringsleidraad. 

Door de gemeente Den Haag zal aan keuringsinstituut 
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Papendallaan 7 
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opdracht worden verleend voor het begeleiden van het onder keur aanleggen van de kunstgrasconstructie 
en het uitvoeren van alle benodigde keuringen, voor zover deze werkzaamheden staan in het teken van 
het verkrijgen van een door het NOC*NSF goedgekeurde constructie. 

FASE inschrijving/aanbesteding: 

De inschrijver beschikt bij inschrijving over de volgende onderdelen: 
a. de materiaal/- constructietechnische normbladen zowel bedrijfsgebonden als 

openbaar van de binnen dit bestek te realiseren constructie onderdelen. 

II. 	Bij opdrachtverlening ontvangt de opdrachtnemer de volgende onderdelen: 

a. alle materiaal/- constructietechnische normbladen in de constructie voorkomende 
materialen, zoals deze binnen onderhavig project toegepast worden. 

b. Een bewijs van vermelding op de sportvloerenlijst met de constructie zoals deze 
binnen onderhavig project toegepast zal worden. 

c. Het laboratoriumrapport van de onderhavige constructie. 
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BIJLAGE 3. 

RISICO INVENTARISATIE EN EVALUATIE 

OVERZICHT ALGEMENE RISICO'S 

Risicogebied (niet 
uitputtend) 

GeIdentificeerde 
risico's 

Kans Mogelijke 
gevolgen 

Prioriteit Preventieve 
maatregelen 

Werken op hoogte 

Vallende 
voorwerpen 

Stabiliteit hulpcon-
structies 

Voertuigbewegingen 

Werken in uitgravin-
gen 

Werken met zware 
elementen 

Werken met gevaar-
lijke 
materialen/stoffen 

Werken in ongun-
stige weersomstan-
dig heden 

Werken op een 
voile bouwplaats 

Werken met zwaar 
materieel 

Elektriciteit 

Bronvermelding: Dit model is overgenomen met toestemming van het Ministerie van VROM. 



ALGEMENE GEVAREN M.B.T. RISICOVOLLE SITUATIES 

Mechanisch 

❑ omvallen of kantelen van objecten 
❑ vallende voorwerpen 
❑ ongewild losraken of bewegen van objecten 
❑ breken of bezwijken 
❑ verkeer 
❑ vallen van hoogten 
❑ vallen in of vallen door 
❑ snijden 
❑ struikelen/knellen 
❑ bedelving 
❑ aanraken van hete delen 
❑ brandgevaar 
❑ verkeerd gebruik/opbouw materieel 
❑ verdrinken 
❑ verstikken 
❑ elektrocutie 

Fysisch 

❑ fysieke belasting: 
® houding 
® beweging 
a bediening 
• gewicht 
a afmeting 
• eentonige arbeid 

❑ geluid 
❑ trillingen 
❑ stof 
❑ rook 
❑ verlichting 
❑ ventilatie 
❑ temperatuur 
❑ strafing 

Chemisch 

❑ uitlaatgassen/rookgassen 
❑ dampen 
❑ vloeistoffen 
❑ vaste stoffen 
❑ asbest 
❑ afvalstoffen 



• montage/demontage (en stutten en schoren) onder toezicht van bevoegd persoon 
• maatregelen tegen tijdelijke instabiliteit 
® bekistingen, stutten en schoren moeten spanning en druk kunnen dragen 

❑ Bouwkuipen en caissons 
• goed geconstrueerd 
• uitrusting aanwezig voor calamiteiten 
• onder toezicht van een bevoegd persoon 

regelmatige inspectie door bevoegd persoon 

❑ Werken op het dak 
6 	algemene preventieve maatregelen bij bepaalde hoogten of dakhellingen 

maatregelen ter voorkoming betreding breekbare oppervlakken 

RISICOVOLLE SITUATIES 

❑ tillen van zware lasten 
❑ werken in onnatuurlijke houdingen 
❑ werken onder zware geluidsbelasting/trillingen 
❑ werken boven of onder anderen 
❑ risico's voor bedelving, vastraken of vallen 
❑ werken met chemische of biologische stoffen 
❑ werk met ioniserende straling 
❑ werk in nabijheid van hoogspanningskabels 
❑ blootstelling aan verdrinkingsgevaar 
❑ putten, ondergrondse en tunnelwerken 
❑ werkzaamheden met duikuitrusting 
❑ werkzaamheden onder overdruk 
❑ werkzaamheden met springstoffen 
❑ werkzaamheden met zware (prefab-)elementen 



WERKPLEKKEN IN DE OPEN LUCHT OP BOUWPLAATSEN 
(Ontleend aan Bijlage IV van de Richtlijn) 

❑ Stabiliteit en stevigheid 
® hoge of lage mobiele of vaste werkplekken moeten stevig en stabiel zijn berekend op aantal 

werknemers, max. belasting(sverdeling) en externe invloeden; zonodig verankeren 
• adequate controle vooral na wijzigingen 

❑ Installaties voor energiedistributie 
• regelmatige controle en onderhoud 
• bestaande installaties/leidingen identificeren en markeren 
O bovengrondse leidingen buiten bouwplaats om leiden of spanningsloos maken indien niet mogelijk 

hekken plaatsen 
• draden waar voertuigen onderdoor moeten rijden markeren en bescherming onder draden aanbrengen 

❑ Ongunstige weersomstandigheden 
e werknemers beschermen indien risico's ontstaan 

❑ Vallende voorwerpen 
collectieve beschermingsmaatregelen treffen 
opslag materialen en uitrusting: mag niet omvallen, instorten, verschuiven of kantelen 
zonodig overdekte doorgangen maken of zones afschermen 

❑ Vallen van grote hoogte 
• leuningen aanbrengen 
O vangnetten, persoonlijke beschermingsmaatregelen 

❑ Bouwsteigers en ladders 
• ontwerp, constructie en onderhoud zodanig dat geen instorting of schuiving optreedt 
® platforms, doorgangen en ladders: geen valgevaar en vallende voorwerpen 
® inspectie steigers door bevoegd persoon (zie frequentie) 
® ladders voldoen aan eisen en op juiste wijze toepassen 
® verrijdbare steigers blokkeren (geen ongewilde verplaatsing) 

❑ Hefapparatuur 
• voldoen aan constructie-eisen, juiste installatie en gebruik, goed onderhoud, volgens voorschriften 

controles, deskundige bediening 
max. laadvermogen zichtbaar aangegeven 
niet voor andere doeleinden gebruiken 

❑ Voertuigen en grondverzet- en laad- en losapparatuur 
• goede constructie en ergonomisch ontwerp, goed onderhoud, juist gebruik 
• deskundigheidseisen 
• maatregelen nemen tegen wegschuiven in putten of water 
• kantelbescherming voor bestuurder (zonodig) 

❑ Installaties, machines en uitrustingen 
• goede constructie en ergonomisch ontwerp, goed onderhoud, juist gebruik, opgeleid personeel 
• onderhoud en keuring drukinstallaties 

❑ Uitgravingen, bouwputten, ondergronds werken, tunnels, grondverzet 
® goed stut- en taludwerk ,valgevaar voorkomen, goede ventilatie, vluchtvoorzieningen bij brand, 

overstroming, instorting 
• grondverzet: kabels en leidingen opsporen en maatregelen nemen 
• veilige toegang en uitgang uitgravingen 
• uitgegraven grond, materiaal en materieel op veilige afstand van uitgraving, zonodig hekwerk plaatsen 

❑ Sloopwerk 
• passende voorzieningen treffen 
• onder toezicht bevoegd persoon 

❑ Metaal- en betonconstructies, bekisting en zware prefabelementen 



• berekend op te vervoeren lasten 
• platforms moeten minstens een uitgang hebben 
• hellingen beveiligd tegen valgevaar werknemers 

❑ Bewegingsruimte op de werkplek 
® oppervlak werkplek moet voldoende bewegingsvrijheid toelaten 

❑ Eerste hulp 
® voldoende EHBO'ers en vervoer 
• zonodig een EHBO-ruimte 
• ruimte moet over voldoende middelen beschikken en gemarkeerd zijn 
• EHBO-doos op risicovolle plekken aanwezig, goed bereikbaar 
• adres en telefoon eerste hulp duidelijk zichtbaar aangegeven 

❑ Sanitaire voorzieningen 
® Kleedkamers: 

® voor werknemers die speciale werkkleding moeten dragen 
e voldoende toegerust o.a. om kleding te laten drogen 
• aparte kleedruimte voor vrouwen 
• geen kleedkamer nodig; dan in ieder geval een locker voor eigen kleding en persoonlijke 

eigendommen 
• Douches en wastafels: 

® douches indien aard van werk dit nodig maakt 
e voldoende afmetingen en warm en koud water 
• geen douches nodig dan minimaal wastafels 
O was- en kleedruimten met elkaar verbonden 

• Toiletten: 
O voldoende toiletten en wasgelegenheden 

❑ Verpozingsruimte 
• indien nodig gemakkelijk bereikbare verpozingsruimte 
® voldoende ruim en voldoende tafels en stoelen (met rugleuning) 
• indien niet beschikbaar dan andere faciliteit bieden 
® vaste onderkomens voorzien van sanitair, eetruimte ontspanningsruimte, bedden, kasten, tafels, 

stoelen 
• rookregels in verpozingsruimten 

❑ Zwangere vrouwen en zogende moeders 
® gelegenheid voor om te liggen en te rusten 

❑ Gehandicapte werknemers 
• rekening houden met door aandacht voor vluchtroutes, trappen, douches, toiletten e.d. 

❑ Overige voorschriften 
• afbakening en markering bouwplaats 
• voldoende drinkwater 
• voldoende schaftruimte, zonodig kookgelegenheid 



BIJLAGE 2 

CHECKLIST IDENTIFICATIE VAN RISICO'S IN DE UITVOERINGSFASE 

BOUWPLAATSINRICHTING 
(Ontleend aan Bijlage IV van de Richtlijn) 

❑ Stabiliteit en stevigheid: 
O materiaal en materieel stabiliseren; 
• werken op oppervlakken met onvoldoende draagkracht. 

❑ Installaties voor energiedistributie 
• elektrocutie; brand; explosie. 
® veiligheid opstelling en toegangsregeling en deskundigheid. 

❑ Vluchtroutes en nooduitgangen 
• vrij van obstakels en kortste route 
® snelle evacuatie mogelijk 
• afgestemd op maximaal aantal aanwezige personen 
• markering 
• noodverlichting 

❑ Brandmelding en -bestrijding 
® voldoende middelen en alarmsystemen 
• controle en onderhoud; testprocedure en oefeningen 
• makkelijk bereikbaar en gemarkeerd. 

❑ Ventilatie 
• voldoende verse lucht, geen tocht, automatische storingsmelding 

❑ Blootstelling aan bijzondere risico's 
• geluid, gassen, dampen, stof 
• meting concentratie in besloten ruimte 
• permanente controle van buitenaf en hulpverleningsvoorzieningen 

❑ Temperatuur 
• temperatuur afgestemd op werkzaamheden 

❑ Verlichting 
• voldoende verlichting 
• geen verblinding 
• noodverlichting op kritieke werkplekken 

❑ Deuren en poorten 
• schuifdeuren (uit de rails lopen en omvallen) 
• kanteldeuren (niet terugvallen) 
• markering deuren en poorten in vluchtroutes 
• toegangspoorten voor voertuigen zonodig voorzien van extra voetgangerspoorten (gemarkeerd) 
• automatische deuren voorzien van noodstops en handbedienbaar 

Verkeersroutes en -gevarenzones 
• verkeersroutes, trappen, vaste ladders, laadplatforms en hellingen moeten veilig geconstrueerd en 

bruikbaar zijn en geen risico geven voor werknemers die zich in de buurt bevinden 
• afmetingen routes afgestemd op het mogelijke aantal gebruikers, voldoende veiligheidsafstand voor 

derden, markering alsmede controle en onderhoud 
• verkeersroutes voertuigen op voldoende afstand van deuren, doorgangen, trappen en gangen 
• gevarenzones met beperkte toegang afsluiten en markeren 

Laadplatforms en -hellingen 



❑ Is in het bestek aangegeven hoe en door wie (op bevoegde wijze) het verkeer langs c.q. over het in 
uitvoering zijnde werk wordt geleid? 

❑ Zijn in het bestek voorschriften opgenomen voor het zich in het verkeer begeven van transportmiddelen 
ten behoeve van de uitvoerders? 

❑ Is daarbij ook gedacht aan speciale signalering door achteruit rijdende transportmiddelen? 
❑ Is geregeld dat installaties niet eerder in gebruik genomen worden dan nadat alle aanwezigen op de 

bouwplaats zijn geInformeerd en de nodige veiligheidsmaatregelen zijn getroffen? 
❑ Is bij het bestek een analyse gevoegd met betrekking tot veiligheids- en gezondheidsrisico's? 
Li 	Is ingeval van nevenaanneming de coordinatie van de arbozorg van de verschillende aannemers 

geregeld? 



❑ Kunnen reeds gerealiseerde onderdelen van het werk gebruikt worden voor navolgende werkzaamheden 
(bijv. veilige aan- en afvoer van materieel/materiaal)? 

❑ Is rekening gehouden met de veiligheidsaspecten bij nachtwerk? 

3 	UITWERKING 

3.1 	MATERIAALGEBRUIK EN DETAILLERING 

❑ Is er bij de materiaalkeuze rekening gehouden met wettelijke normen en voor de bouwnijverheid relevante 
bedrijfstakeigen normen, zoals relevante CAD's en/of richtlijnen van de Stichting Arbouw ten aanzien van 
gewicht/afmeting/ruwheid/giftigheid en dergelijke?: 

Niet toepassen materialen/stoffen zoals: 
o handmatig te verwerken materialen zwaarder dan 12 kg; 
• handmatig te verwerken bestratingsmaterialen zwaarder dan 25 kg 

(putten/kolken/trottoirbanden/inritblokken e.d.); 
o bij handmatige verwerking grootformaat (40x60 cm2) tegels; 
• bij handmatige verwerking straatstenen, zwaarder dan 4 kg en/of breder dan 105 mm. 

❑ Is bij de uitwerking rekening gehouden met noodzakelijke bewerkingen op de bouwplaats 
(gezondheidsschadelijke hulpstoffen, stof-, geluidsproduktie, trillingen, fysieke belasting)? 

❑ Is bij (water)bodemsaneringswerken rekening gehouden met te treffen voorzieningen? 
❑ Moeten in besloten ruimten (putten, sleuven, riolen e.d.) las- of soldeerwerkzaamheden plaatsvinden? Zo 

ja, dan moet het gebruik van isolatie in deze ruimten waar bij verbranding giftige gassen kunnen 
vrijkomen, worden vermeden. 

❑ Is rekening gehouden met vochtige omgeving bij het gebruik van elektrische installaties op de bouw- en 
werkterreinen? 

❑ Is bij de uitwerking van bouwdelen rekening gehouden met de bevestigingspunten voor transport op de 
bouwplaats? 

❑ Is bij de uitwerking rekening gehouden met tijdelijke of permanente bevestigingsmogelijkheden voor 
veiligheidsvoorzieningen tijdens de uitvoerings- en gebruiksfase (bijv. klimvoorzieningen, aanhaakpunten 
voor werkbakken e.d.)? 

4 	BESTEK 

4.1 	DEFINITIEVE AFWERKING 

❑ Is er bij de definitieve keuze van afwerkingsmaterialen rekening gehouden met wettelijke normen en/of 
voor de bouwnijverheid relevante bedrijfstakeigen normen, zoals relevante CAO's en/of richtlijnen van de 
Stichting Arbouw ten aanzien van gewicht/afmeting/ruwheid/giftigheid en dergelijke (zie ook paragraaf III 
punt 1)? 

- Niet toegepast worden: 
• asbesthoudende materialen; 
• teerhoudende materialen 

4.2 	BESTEKSBEPALINGEN (niet uitputtend) 

❑ 
	

Is bij het bestek een planning/schema gevoegd voor het aanleveren van werktekeningen, zodanig dat 
werktekeningen tijdig op het werk beschikbaar zijn? 

❑ 
	

Zijn in het bestek de relevante veiligheidseisen van beheerslichamen (weg- en waterbeheerders, 
gemeente(n) e.d.) opgenomen? 
Is in het bestek aangegeven welke specifieke zaken ten aanzien van de locatie van het werk gelden (bijv. 
recht van overpad e.d.)? 
Is de hoogst bekende grondwaterstand en de stabiliteit van de grond opgenomen in het bestek? 
Zijn ondergrondse leidingen en hoogspanningsleidingen aangegeven op situatietekeningen? 
Zijn in het bestek voorschriften opgenomen voor het werken in de nabijheid van bovengrondse 
hoogspanningsleidingen? 

❑ Zijn in het bestek bepalingen opgenomen ten aanzien van het werken in/aan bestaande rioolstelsels (aard 
van het afvalwater, afsluiters e.d.)? 

❑ Zijn in het bestek de juiste omschrijvingen opgenomen voor te graven putten en sleuven voor wat betreft 
de bodembreedte en hellingen van de wanden? 

❑ Zijn bij werken in het verkeer de verkeersmaatregelen zodanig ontworpen, dat niet alleen is voorzien in 
een goede verkeersafwikkeling maar ook in veiligheid voor de "werkers aan de weg"? 



BIJLAGE 1 

CHECKLIST MOGELIJKE RISICO-OORZAKEN WAARMEE REKENING IS TE HOUDEN IN DE ONTWERPFASE 
(GWW-versie) 
(niet uitputtend) 

1 	VOORONTWERP 

1.1 	PLAATSING VAN BOUWOBJECT OP LOCATIE 

❑ Is bij de situering van het bouw- en werkterrein rekening gehouden met: 
O de ontsluiting van de bouwplaats met aan- en afvoerroutes van groot materieel? 
• veiligheidsvoorzieningen ten behoeve van de bouwplaatsafbakening, wegafzettingen, te nemen 

verkeersmaatregelen e.d.? 
• recht van overpad dat moet worden verleend tijdens de werkzaamheden? 
O de ruimtebehoefte en situering van sanitaire ruimten, schaftruimten? 
O de ruimtebehoefte van overdekte werkplaatsen, materiaalopslag en afvalstortplaatsen? 
• boven- en ondergrondse leidingen, waarbij gevaar voor explosie en/of lekkage kan ontstaan 

(inventarisatie gemaakt)? 
• boven- en ondergrondse hoogspanningsleidingen (inventarisatie gemaakt)? 
O bodemverontreiniging en explosieven (inventarisatie gemaakt)? 

❑ Is bij de aanname van bouwplaatskosten rekening gehouden met de complexiteit van de locatie in relatie 
tot het verspreid liggen van het werk over grotere afstand? 

❑ Is bij de aanname van bouwplaatskosten rekening gehouden met specifieke locatiegebonden factoren (zie 
boven)? 

1.2 	VORM VAN BOUWOBJECT 

❑ Is rekening gehouden met: 
• de inzet, situering en reikwijdte van bouwkranen en ander zwaar materieel? 
® de routing van transport op de bouwlocatie met behulp van klein transportmaterieel en de 

bereikbaarheid van onderdelen van het werk? 
® de ruimtebehoefte van materieel, afstempelingen, tijdelijke gronddepots e.d.? 
O het gevaar van te steile hellingen van gronddepots? 
* de bereikbaarheid van materiaalopslag, overdekte werkplaatsen, schaft- en sanitaire voorzieningen en 

de materiaalopslag vanaf de werkplek, tijdens de verschillende uitvoeringsfasen? 
❑ Voldoet de geraamde doorlooptijd aan de uitgangspunten in het programma van eisen? 

2 	DEFINITIEF ONTWERP 

2.1 	ONDERDELEN (BOUW)WERK 

❑ Is een zodanige uitvoeringsmethode mogelijk dat de verschillende onderdelen van het werk tijdens de 
uitvoeringswerkzaamheden veilig bereikbaar zijn? 

❑ Is in verband met uit te voeren werkzaamheden in besloten ruimten (putten, sleuven, buisleidingen e.d.) 
rekening gehouden met acceptabele sta- of werkhoogte? 

❑ Is rekening gehouden met de bereikbaarheid van installatiedelen en andere onderdelen van het werk in 
verband met onderhoudswerkzaamheden? 

❑ Zijn de hellingen van taluds niet te steil voor later onderhoud? 
❑ Zijn onderhoudspaden langs sloten breed genoeg voor onderhoudsmaterieel? 

2.2 BOUWPRINCIPE 

❑ Is er sprake van sloopwerkzaamheden, het verwijderen van gevaarlijke materialen of 
bodemverontreiniging? 

❑ Zo ja, is er rekening gehouden met eventuele consequenties voor de bouwtijd en bouwkosten? 
❑ Is rekening gehouden met de bodemgesteldheid, transport op de bouwplaats, begaanbaarheid van de 

werkplek, inzetbaarheid van materieel, de funderingsconstructie (bijv. prefab) en de consequenties 
hiervan voor de bouwtijd en bouwkosten? 

❑ Kan een uitvoeringsvolgorde worden gekozen waardoor aktiviteiten en weersinvloeden optimaal op elkaar 
kunnen worden afgestemd? 



BIJLAGEN. 

  

Bijlage 9 Checklist identificatie van risico's 

Bijlage 2 Checklist identificatie van risico's 

n de ontwerpfase 

n de uitvoeringsfase 

&Wage 3 Hulpblad risico-inventarisatie en -evaluatie. 



Rapportage en evaluaties (facultatiet) 

7.1 	Rapportage en evaluatie (optie) 

Onderwerp Datum Rapportage 
aan 

Rapportage 
door 

Te ondernemen 
acties 

Uitgevoerd 
door / datum 

Technische specificaties 

9 	Aangebrachte structurele voorzieningen t.b.v. risicovolle situaties in 
de beheersfase 

10 	Risico's met betrekking tot onderhoud/renovatie 

11 	Bijlagen bij het veiligheids- en gezondheidsdossier 

11.1 Procedures bij ongevallen (verplicht) 

11.2 Alarmregeling 

11.3 Bedrijfshulpverlening (verplicht) 

11.4 Verkeersregels 

11.5 Toegangsregeling (verplicht) 

11.6 Vergunningen 

11.7 Aanwezig voorlichtingsmateriaal 

11.8 Procedures afvalopslag en -afvoer (verplicht) 

11.9 Overige 



6 	Bouwplaatsvoorzieningen 

6.1 	Bouwplaatsvoorzieningen en -regels 

6.1.1 Bouwplaatsvoorzieninqen (niet uitputtend)  

Collectieve voorzieningen Gebruikers lnstandhouding 
door 

Toezicht / rapportage 
door 

Verkeersvoorzieningen 

Vluchtwegen 

Hekken, afzettingen 

Sanitaire voorzieningen 

Schaft- en kleed- voorzieningen 

Gasvoorzieningen 

Opslagplaatsen gevaarlijke stollen 

Bouwelektra 

Hijskranen 

Bouwliften 

Personenliften 

Steigers 

Overig materieel 

Blusmiddelen 

Beschermings- / 
beveiligingsmiddelen 

EHBO-voorzieningen 

Afvalscheiding / opslag 

Mededelingenbord 

Overige: 

6.2 Bouwplaatsregels 

6.2.1 Bouwplaatsreqels  

Regels Toezicht / rapportage door Verwijzing naar procedures in 
bijiage 

Toegangsregeling 

Verkeersregels 

Procedure bij ongevallen 
(alarmregeling) 

Bedrijfshulpverlening 

Identificatieplicht 

Voorschriften uit vergunningen 



Bouwfase: Werken op of in het water 

Activiteit I 
productie- 
taak 

Bestekspo 
st 

Arborisico  
1 

Risico- 

oorzaak2  

Maatregel / 
voorzienin 
g 

Aangebrac 
ht door 

In stand 
gehouden 
door 

Toezicht I 
rapportage 
door 

Bouwfase: Werken met verontreinigde grond of waterbodems 

Activiteit / 
productie- 
taak 

Bestekspo 
st 

Arborisico  
1 

Risico- 

oorzaak2  

Maatregel / 
voorzienin 
g 

Aangebrac 
ht door 

In stand 
gehouden 
door 

Toezicht I 
rapportage 
door 

Bouwfase: Werken in of boven het verkeer 

Activiteit / 
productie- 
taak 

Bestekspo 
st 

Arborisico  
1 

Risico- 

oorzaak2 

Maatregel / 
voorzienin 
g 

Aangebrac 
ht door 

In stand 
gehouden 
door 

Toezicht I 
rapportage 
door 

Bouwfase: Overige werkzaamheden 

Activiteit / 
productie- 
taak 

Bestekspo 
st 

Arborisico  
1 

Risico- 

oorzaak2  
Maatregel / 
voorzienin 
g 

Aangebrac 
ht door 

In stand 
gehouden 
door 

Toezicht I 
rapportage 
door 

1  bijvoorbeeld: beknelling/fysieke belasting 
2  bijvoorbeeld: geringe bewegingsruimte op de werkplek 



Bouwfase: Grondwerk; Leiding / kabeiwerk 

Activiteit / 
productie- 
taak 

Bestekspo 
st 

Arborisico  
1 

Risico- 

oorzaak2  
Maatregel I 
voorzienin 
g 

Aangebrac 
ht door 

In stand 
gehouden 
door 

Toezicht I 
rapportage 
door 

Bouwfase: Wegenwerken 

Activiteit / 
productie- 
taak 

Bestekspo 
st 

Arborisico  
1 

Risico- 

oorzaak2  

Maatregel / 
voorzienin 
g 

Aangebrac 
ht door 

In stand 
gehouden 
door 

Toezicht / 
rapportage 
door 

Bouwfase: Betonwerk / kunstwerken 

Activiteit / 
productie- 
taak 

Bestekspo 
st 

Arborisico  
1 

Risico- 

oorzaak2  

Maatregel / 
voorzienin 
g 

Aangebrac 
ht door 

In stand 
gehouden 
door 

Toezicht / 
rapportage 
door 

Bouwfase: Kust- en oeverwerken 

Activiteit I 
productie- 
taak 

Bestekspo 
st 

Arborisico  
1 

Risico- 

oorzaak2 

Maatregel / 
voorzienin 
g 

Aangebrac 
ht door 

In stand 
gehouden 
door 

Toezicht / 
rapportage 
door 



Samenwerking en overleg met de werknemers 

4.1 	Overieg en voorlichting / instructie werknemers 

Geplande 
datum 

Overleg / 
voorlichting / 
instructie door: 

Aan / met wieWaarover 1 
n / acties  

Uitgevoer 
d 

Afsprake 

2 

Ja Nee 

1 Bijvoorbeeld: 
- overleg over V&G-aspecten op het werk 
- voorlichting over projectafspraken en -maatregelen (a.h.v. V&G-plan) 
- taakgerichte voorlichting 
- specifieke instructiebijeenkomsten 

2 Afspraken en maatregelen, die opgenomen moeten worden in onderdeel 5 en 6 van het V&G-plan 
Bijvoorbeeld: 
- acties naar aanleiding van door werknemers gesignaleerde risico's 
- acties naar aanleiding van incidenten, (bijna) ongevallen en schades 

Risico's en maatregelen / voorzieningen 

5.1 	Risico's en maatregelen/voorzieningen (de bouwfasering is indicatief) 

Bouwfase: Stut- en sloopwerk 

Activiteit / 
productie- 
taak 

Bestekspo 
st 

Arborisico  
1 

Risico- 

oorzaak2  

Maatregel / 
voorzienin 

g 

Aangebrac 
ht door 

In stand 
gehouden 
door 

Toezicht I 
rapportage 
door 



Naam vergadering Frequentie Notulen door Deelnemers 

3 	Technische / organisatorische coordinatie en communicatie tussen 
afzonderlijke werkgevers / zelfstandigen 

3.1 	Coordinatie en samenwerkingsafspraken (uitvoeringsfase) 

3.1.1 CoOrdinatie-overleq met le verantwoordelijken van neven- en onderaannemers/zelfstancliqen en 
vastleqqinq van arbo-overleq en -afspraken  

Bouwfase Datum Aannemers Afsprakenl Vastgelegd 
datum2  

1  Het betreft afspraken die betrekking hebben op to nemen V&G-maatregelen en afstemming met andere werkgevers 

2  De afspraken worden vastgelegd in onderdeel 5b van het V&G-plan 

3.1.2 (Bouw)verqaderingen met arbeidsomstandiqheden als vast aqendapunt (optie)  

Vaste agendapunten: 
Nieuwe risico's/gesignaleerde risico's 
Actualiseren V&G-plan 
Naleving V&G-plan 
Rapportage V&G-coordinator uitvoeringsfase, uitvoerende partij en deskundige 
Eventuele ongevallen en incidenten 
Naar aanleiding hiervan genomen maatregelen 
Overleg met en instructie/voorlichting van werknemers 



2.2 	Bouwplanning en -fasering 

Deelwerken 
	

Bedrijf 
	

Tijd --> 

2.3 	Taken en bevoegdheden op het werk 

Functionaris Naam Taken Bevoegdheden 

V&G-coOrdinator 
uitvoeringsfase 

Uitvoerende partij 
(verantw.voor V&G- 
uitvoeringscoOrdinatie) 

Hoofduitvoerder 

Bouwdirectie 

Overige: 



V&G-DOSSIER 

I 	Omschrijving van het bouwwerk 

Dit V&G-dossier is van toepassing op alle bouwkundige, civieltechnische, werktuigbouwkundige, 
installatietechnische en elektrotechnische werken ten behoeve van de realisatie van het bouwwerk: 
Post Groenendaal 9, Renovatie verharding. 

Organisatie en fasering van het bouwproces 

2.1 	Overzicht van betrokken bedrijven en uit te voeren werkzaamheden 

Hoofdaannemer / 
uitvoeringscoordinator 

Uit te voeren 
werkzaam- heden 

le verantwoordelijke op het werk 
(aanspreekpunt) 

Start / einde 
werkzaamheden 

Naam: 
Adres: 

Naam: 
Functie: 

Onderaannemers / 
zelfstandigen 

Uit te voeren 
werkzaam- heden 

le verantwoordelijke op het werk 
(aanspreekpunt) 

Start / einde 
werkzaamheden 

Naam: 
Adres: 

Naam: 
Functie: 

Naam: 
Adres: 

Naam: 
Functie: 

Naam: 
Adres: 

Naam: 
Functie: 

Naam: 
Adres: 

Naam: 
Functie: 

Naam: 
Adres: 

Naam: 
Functie: 

Naam: 
Adres: 

Naam: 
Functie 

Nevenaannemer(s) Uit te voeren 
werkzaam- heden 

le verantwoordelijke op het werk 
(aanspreekpunt) 

Start / einde 
werkzaamheden 

Naam: 
Adres: 

Naam: 
Functie: 

Onderaannemers / 
zelfstandigen van 
nevenaannemers 

Uit te voeren 
werkzaam- heden 

le verantwoordelijke op het werk 
(aanspreekpunt) 

Start / einde 
werkzaamheden 

Naam: 
Adres: 

Naam: 
Functie: 

Naam: 
Adres: 

Naam: 
Functie: 

Naam: 
Adres: 

Naam: 
Functie: 

Naam: 
Adres: 

Naam: 
Functie: 



5.3 	Toetsing Veiligheids- en Gezondheidsgevaren door deskundige 

Getoetst 	 : ja / nee 

Zo ja, door 

Verklaring afgegeven : ja / nee 

Datum 

Opmerkingen 



Wegen Overrijdingen 
Aanrijdingen 
Aandoening aan de 
luchtwegen 
Gehoorbeschadigingen 

Werken op / in het water Verdrinking 

Overig 



584100 
717050 

442110 
442120 
442130 
531110 
531210 
531240 
533110 
541010 

Aanbrengen 
kantopsluitingen en goten 

Lichamelijk letsel Materieel/werkverkeer 
Verkeer 

Werkinstructie 
Persoonlijke 
beschermingsmiddelen 

122030 Bebording. Lichamelijk letsel Verkeer Werkinstructie 
Persoonlijke 
beschermingsmiddelen 
Verkeersmaatregelen 

717010 Betonconstructies. Lichamelijk letsel Werken op hoogte Werkinstructie 
717020 werken op/in krappe ruimte Persoonlijke 
717030 Materieel/werkverkeer beschermingsmiddelen 
717040 Borgingsvoorzieningen 

111110 Opruimingswerk. Lichamelijk letsel Werken op hoogte Werkinstructie 
139210 Materieel/werkverkeer Persoonlijke 
139220 Verkeer beschermingsmiddelen 
139230 Vallende bomen en takken Borgingsvoorzieningen 

Verwerken vrijkomende 
takken m.b.v. hakselaar 

Verkeersmaatregelen 

112010 Afrasteringen. Lichamelijk letsel Werken langs/op water Werkinstructie 
131010 Materieel/werkverkeer Persoonlijke 
712010 Verkeer beschermingsmiddelen 
713010 Reddingsattributen 
714010 Verkeersmaatregelen 
714020 

810010 Ter beschikking stellen Lichamelijk letsel Werken op hoogte Werkinstructie 
810020 werknemers. Verdrinken Werken langs/op water Persoonlijke 
850010 Materieel/werkverkeer beschermingsmiddelen 

Verkeer Borgingsvoorzieningen 
Reddingsattributen 
Verkeersmaatregelen 

820010 Ter beschikking stellen Lichamelijk letsel Werken op hoogte Werkinstructie 
820020 materieel. Werken langs/op water Persoonlijke 
820030 Materieel/werkverkeer beschermingsmiddelen 

Verkeer Borgingsvoorzieningen 
Reddingsattributen 

111010 Verkeersmaatregelen bij Lichamelijk letsel Verkeer Werkinstructie 
111020 werk in uitvoering. Materieel/werkverkeer Persoonlijke 
120020 beschermingsmiddelen 

Verkeersmaatregelen 
Waarschuwingssysteem 

5.2 	Veiligheids- en Gezondheidsgevaren voortvloeiend uit de omgeving van de 
bouwlocatie 

Omgevingsfactor Activiteit Arbo-risico Risico-oorzaak Suggestie 
Verkeerswegen Overrijdingen 

Aanrijdingen 
Aandoening aan de 
luchtwegen 
Gehoorbeschadigingen 

Hoog- en 
laagspanningskabels 

Elektrokutie 

Gas- en olieleidingen Ontploffingen 

Kabels en leidingen Elektrokutie 
Ontploffingen 

Water- en bodern- 
verontreinigingen 

Vergifigingen 
Huidaandoeningen 
Licharnelijk letsel 



137140 
137210 
138210 
212110 
212120 
212130 

beperkte ruimte 

132340 Verwijderen riool c.a. Lichamelijk letsel Inkalven sleuf/werkput Werkinstructie 
132430 Bedelving/verstikking Werken op/binnen Persoonlijke 
135020 beperkte ruimte beschermingsmiddelen 
135040 Materieel/werkverkeer Borgingsmaatregelen 
135060 Verkeer 

137120 Verwijderen waterleiding Lichamelijk letsel Inkalven sleuf/werkput Werkinstructie 
137150 c.a. Werken in/binnen beperkte 

ruimte 
Persoonlijke 
beschermingsmiddelen 

Materieel/werkverkeer 
Verkeer 

132440 Buizen en hulpstukken, Lichamelijk letsel Inkalven sleuf/werkput Werkinstructie 
312010 riolering. Bedelving/verstikking Werken op/binnen Persoonlijke 
313110 beperkte ruimte beschermingsmiddelen 
314010 Werken op hoogte Borgingsmaatregelen 
314020 Materieel/werkverkeer 
314030 Verkeer 
322010 
322040 
323130 
341440 
351450 
354410 
354420 
354430 

137220 Buizen en hulpstukken, 
waterleiding. 

Lichamelijk letsel Inkalven sleuf/werkput 
Werken in/binnen beperkte 
ruimte 

Werkinstructie 
Persoonlijke 
beschermingsmiddelen 

Materieel/werkverkeer 
Verkeer 

840010 Inmeten leiding. Lichamelijk letsel Materieel/werkverkeer Werkinstructie 
Verkeer Persoonlijke 

beschermingsmiddelen 
Verkeersmaatregelen 

137160 Kabelwerk. Lichamelijk letsel Materieel/werkverkeer Werkinstructie 
137230 Elektrocutie Verkeer Persoonlijke 
137240 beschermingsmiddelen 
137250 Verkeersmaatregelen 
138220 

522010 Aanbrengen Lichamelijk letsel Stofvorming Werkinstructie 
522020 verhardingslagen van 

steenmengsel. 
Materieel/werkverkeer Persoonlijke 

beschermingsmiddelen 
Bevochtigen oppervlak 

511010 Voorbereidende Lichamelijk letsel Stofvorming Werkinstructie 
511020 werkzaamheden. Wegspringende delen 

Materieel/werkverkeer 
Persoonlijke 
beschermingsmiddelen 

Verkeer Bevochtigen oppervlak 

133310 Zagen verharding. Lichamelijk letsel Stofvorming Werkinstructie 
Wegspringende delen 
Materieel/werkverkeer 

Persoonlijke 
beschermingsmiddelen 

Verkeer Bevochtigen oppervlak 

133010 Opbreken verharding. Lichamelijk letsel Stofvorming Werkinstructie 
133020 Materieel/werkverkeer Persoonlijke 
133030 Verkeer beschermingsmiddelen 
133120 Verkeersmaatregelen 
133330 
133810 
133820 

561030 Aanbrengen Lichamelijk letsel Materieel/werkverkeer Werkinstructie 
562020 betonverharding. Verkeer Persoonlijke 

beschermingsmiddelen 

442210 Aanbrengen straatwerk Lichamelijk letsel Materieel/werkverkeer Werkinstructie 
512010 c.a. Verkeer Persoonlijke 
573120 beschermingsmiddelen 



5 lnventarisatie van (bijzondere) risico's 
In de navolgende paragrafen worden de bijzondere uit het ontwerp voortvloeiende risico's 
beschreven. 

Ten aanzien van het civieltechnische, bouwkundige- en installatiewerk worden de bijzondere 
veiligheidsrisico's beschreven voor zover zij de "normale" uitvoeringsrisico's te boven gaan. 
Met betrekking tot saneringswerkzaamheden wordt verwezen naar de in het bestek en de 
betreffende posten vermelde van toepassing zijnde veiligheidsklasse(n). 
Indien volgens een bestekspost de nadere invulling van uitvoeringstaanpak, materiaal en materieel 
ter keuze van de aannemer wordt gelaten, wordt van de aannemer verwacht de eventuele risico's, 
verbonden aan de door de aannemer gemaakte keuze, te beschrijven in het door de aannemer op 
te stellen veiligheidsplan voor de uitvoering. 

Risico's vanuit het ontwerp, welke mogelijk lichamelijk letsel als rugklachten, gehoor- en 
oogbeschadigingen of verwondingen tot gevolg kunnen hebben, zijn in de navolgende staat 
weergegeven als "Lichamelijk letsel". 

5.1 	Veili heids- en Gezondheids evaren voortvloeiend uit het ontwer 

Bestekspost Activiteit/productietaak Arbo-risico Risico-oorzaak suggestie  

138110 Slopen Lichamelijk letsel Vallende onderdelen Werkinstructie 
funderingselementen Verdrinken Werken op hoogte 

Werken in/op beperkte 
ruimte 

Persoonlijke 
beschermingsmiddelen 
Borgingsvoorzieningen 

Gereedschap/materieel Reddingsattributen 
Werkverkeer 
Werken langs/op water 

211010 Grond ontgraven Lichamelijk letsel Werken in/op beperkte Werkinstructie 
211020 Bedelving/verstikking ruimte Persoonlijke 
211030 Verdrinking Materieel/werkverkeer beschermingsmiddelen 
214010 Verkeer Stabiliteitsvoorzieningen 
214020 Inkalven ontgravingsvlak Borgingsvoorzieningen 

Werken langs/op water Reddingsattributen 

231010 Grond vervoeren Lichamelijk letsel Materieel/werkverkeer Werkinstructie 
232010 Verdrinking Verkeer Persoonlijke 
232020 Werken langs/op water beschermingsmiddelen 
232030 Borgingsvoorzieningen 

Reddingsattributen 

221010 Grond verwerken Lichamelijk letsel Werken in/op beperkte Werkinstructie 
221020 Bedelving/verstikking ruimte Persoonlijke 
223010 Verdrinking Materieel/werkverkeer beschermingsmiddelen 
223020 Verkeer Borgingsvoorzieningen 
441110 Afkalven aanvullingsvlak Reddingsattributen 

Werken langs/op water 

139510 Grond bewerkingen c.a. Lichamelijk letsel Materieel/werkverkeer Werkinstructie 
Persoonlijke 
beschermingsmiddelen 

323110 Drainage Lichamelijk letsel Materieel/werkverkeer Werkinstructie 
392120 Bedelving/verstikking Inkalven sleuf Persoonlijke 
393130 beschermingsmiddelen 
441060 
441070 
441080 

132310 Grondwerk t.b.v. leidingen Lichamelijk letsel Materieel/werkverkeer Werkinstructie 
135010 en duikers. Bedelving/verstikking Verkeer Persoonlijke 
135030 Inkalven sleuf/werkput beschermingsmiddelen 
135050 Werken op/binnen Borgingsmaatregelen 
212010 beperkte ruimte 
212020 Werken op hoogte 
222010 
222020 

114010 Grondwerk t.b.v. kabels en Lichamelijk letsel Materieel/werkverkeer Werkinstructie 
132410 leidingen. Bedelving/verstikking Verkeer Persoonlijke 
137110 Inkalven sleuf/werkput beschermingsmiddelen 
137130 Werken op/binnen 



3.3 	Toezicht en directie/bouwmanagement 
Naam: 	Gemeente Den Haag 

Dienst Onderwijs Cultuur en Welzijn 
Productgroep Buitensport 

Adres: 	Postbus 12652 
Postcode/plaats: 2500 DP Den Haag 
Contactpersoon: 
Mobiele telefoon: 
E-mail adres: 

3.4 	Uitvoerende partij(en) 

3.4.1 Civieltechnisch bestek nr. 2014.12 
Naam: 	N.T.B. 

Adres: 
Postcode/plaats: 
Contactpersoon: 
Mobiele telefoon: 
E-mail adres: 

De directie zal de aannemer die zal worden belast met de coordinatie van veiligheid en gezondheid 
tijdens de uitvoering zo spoedig mogelijk informeren over de partijen aan wie de diverse onderdelen 
van het bouwwerk zullen worden opgedragen. 

4 Coordinatie 

4.1 Ontwerpfase 

Voor de coordinatie op gebied van veiligheid en gezondheid (V&G-coordinatie), zoals 
bedoeld in artikel 2.28 Arbeidsomstandighedenbesluit, is voor de ontwerpfase door de 
opdrachtgever aangesteld: 
Naam: 	Gemeente Den Haag 

Dienst Onderwijs Cultuur en Welzijn 
Productgroep Buitensport 

Adres: 	Postbus 12652 
Postcode/plaats: 2500 DP Den Haag 
Contactpersoon: 
Mobiele telefoon: 
E-mail adres: 

4.2 Uitvoeringsfase 

De coordinatie op gebied van veiligheid en gezondheid (V&G-coordinatie), zoals bedoeld in 
artikel 2.33 Arbeidsomstandighedenbesluit, dient tijdens de uitvoeringsfase to worden 
verzorgd door de aannemer van bestek: 2014.12 Ockenburgh, aanleg kunstgras veld 7 
De coordinatietaken en -verantwoordelijkheden omvatten de totale uitvoeringsduur van het 
bouwwerk en alle bouwactiviteiten. 
Voor het uitvoeringstijdschema van het bouwwerk wordt verwezen naar: bestek 2014.12. 



2. VEILIGHEIDS® EN GEZOF lEIDSPLAN (ONTWERP) 

Inleiding 

Dit V&G-plan vormt de eerste versie van het conform artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit 
vereiste Veiligheids- en Gezondheidsplan. 

2 Beschrijving van het tot stand to brengen bouwwerk 

Dit V&G-plan is van toepassing op alle ** bouwkundige, civieltechnische, werktuigbouwkundige, 
installatietechnische en elektrotechnische werken ten behoeve van de realisatie van het bouwwerk: 
Ockenburgh, Aanleg kunstgras veld 7 

De werkzaamheden zijn beschreven in de volgende bestekken: 
- besteknr. 2014.12 

besteknr. 	  
- besteknr. 	  

Het (bouw)werk bestaat uit het bouwen/aanleggen/uitvoeren van: 
Aanleg kunstgras voetbalveld met omliggende verharding en inrichting. 

Adres/ligging van de bouwlocatie: 
Adres 	: Sportpark "Ockenburgh" Wijndaelerweg 9 2554 BZ 's-Gravenhage 
Telefoon 
Fax 

3 Bij de totstandkoming betrokken partijen 

3.1 Opdrachtgever 
Naam: 	Gemeente Den Haag 

Dienst Onderwijs Cultuur en Welzijn 
Productgroep Buitensport 

Adres: 	Postbus 12652 
Postcode/plaats: 2500 DP Den Haag 
Contactpersoon: 
Mobiele telefoon: 
E-mail adres: 

3.2 OntwerpbureauCs) 
Naam 	: zie opdrachtgever 
Adres 
Postcode/plaats : 
Contactpersoon : 
Telefoon 
Fax 
Mobiele telefoon : 
E-mail adres 



Postadressen en faxnummers arbeidsinspectie 

Regio Adres Faxnummer Telefoonnummer 

Regio Noord Engelse kamp 4 

Postbus 30016 

9700 RM Groningen 

050 - 526 72 02 050 - 522 58 80 

Regio Oast Janspoort 2 

Postbus 9018 

6800 DX Arnhem 

026 - 442 40 46 026 - 355 71 11 

Regio Noord-West Radarweg 60 

Postbus 58366 

1040 HJ Amsterdam 

020 - 686 47 03 020 - 581 26 12 

Regio Midden Oudenoord 6 

Postbus 820 

3500 AV Utrecht 

030 - 230 56 80 030 - 230 56 00 

Regio Zuid-West Stadionweg 43 c 

Postbus 9580 

3007 AN Rotterdam 

010 - 479 84 12 010 - 479 83 00 

Regio Zuid Godsweerdersingel 10 

Postbus 940 

6040 AX Roermond 

0475 - 35 66 60 0475 - 35 66 66 



Mobiele telefoon: 
E-mail adres: 

2.5 Coordinator(en) Uitvoeringsfase 

Naam: 	 N .T.B. 

Adres: 
Postcode/plaats: 
Contactpersoon: 
Mobiele telefoon: 
E-mail adres: 

3 	Planning en uitvoeringsgegevens 

3.1 	Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden 
24 maart 2014 

3.2 	Geplande bouwtijd 

50 werkdagen 

3.3 	Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie 
aanwezig zal zijn 
n.t.b. 

3.4 	Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats 
n.t.b. 

3.5 	Namen van reeds geselecteerde ondernemingen 
n.t.b. 

4 	Datum van kennisgeving 

5 	Handtekening opdrachtgever 

1  Voor aanvang van de werkzaamheden in te dienen bij de regionaal directeur van de Arbeidsinspectie van de regio waarin de 
bouwlocatie ligt indien de geraamde tijdsduur van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en meer dan 20 werknemers 
tegelijk arbeid zullen gaan verrichten op de bouwlocatie of indien met de bouwwerkzaamheden meer dan 500 mandagen zijn 
gemoeid. 



1. 	KFFIISGEVIF r ,,SFORMULIER 

KENNISGEVING VAN HET VOORGENOMEN TOT STAND BRENGEN VAN EEN BOUWWERK 

(als bedoeld in artikel 2.26.1 Arbeidsomstandighedenbesluit)1  

Omschrijving van het bouwwerk 

1.1 	Het (bouw)werk bestaat uit het bouwen/aanleggen/uitvoeren van: 

Aanleg kunstgras voetbalveld met omliggende verharding en inrichting. 

1.2 	Adres/ligging van de bouwlocatie: 

Sportpark Ockenburgh 
Wijndaelerweg 9 

2554 BZ 's-Gravenhage 

2 	Namen en adressen van de betrokken partijen 

2.1 Opdrachtgever(s) 

Naam: 	 Gemeente Den Haag 
Dienst Onderwijs Cultuur en Welzijn 
Productgroep Buitensport 

Adres: 	 Postbus 12652 
Postcode/plaats: 	 2500 DP Den Haag 
Contactpersoon: 
Mobiele telefoon: 
E-mail adres: 

2.2 	Ontwerpende partij(en) 

Architect 
Adres 
Postcode/plaats 
Contactpersoon 
Fax 
Mobiele telefoon 
E-mail adres 

Constructeur 
Adres 
Postcode/plaats 
Contactpersoon 
Fax 
Mobiele telefoon 
E-mail adres 

: idem opdrachtgever 

:NVT 

2.3 	Uitvoerende partij(en) 

Naam 
Adres 
Postcode/plaats 
Contactpersoon 
Fax 
Mobiele telefoon 
E-mail adres 

:Nog niet bekend 

2.4 	Coordinator(en) Ontwerpfase 

Naam: 	 Gemeente Den Haag 
Dienst Onderwijs Cultuur en Welzijn 
Productgroep Buitensport 

Adres: 	 Postbus 12652 
Postcode/plaats: 	 2500 DP Den Haag 
Contactpersoon: 



Gemeente Den Haag 
D enst Onderwijs, Cultuur en We zijn, 

Buitensport/Sportsupport 

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN 

Ockenburgh Aanleg kunstgras veld 7 
Wijndaelerweg 9 to den Haag 

Bijlage b j besteknr. 2014.12 

Projectnummer 
Datum 
Revisie 
Datum 
Coordinator ontwerpfase 
Accordering 

2014.12 
19 februari 2014 
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Specificatieformulier bijdragen RAW en FCK-CT 

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde 
RAW en FCK-CT bijdrage(n) is (zijn) overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na 
ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectief 
Kennis-CT een betalingsbewijs. 

Betreft: Opgave van 	 o RAW bijdrage o FCK-CT bijdrage 
Datum: 

Bedri fs e evens 
Bedrijfsnaam 
Postadres Huis- of •ostbusnr. 
Postcode 
Plaats 
Naam Contact•ersoon Voorletter s 
Telefoonnummer 
Faxnummer 
E-mailadres 

Informatie bi dra everplichtin 
RAW - re•istratienummerl RAW1353 - 
Besteknummer 2014.12 
Korte werkomschri'vin• 
OMOP: naam/periode deelopdracht 
Naam opdrachtgever 
Naam bestekschrijvende instantie 
Aannemingssom exclusief btw EUR 

Afdracht 
RAW-bijdrage (excl. BTW)2  
(0,15 % van aannemingssom) 

EUR 

BTW 21% EUR 
Totaal RAW-bijdrage(incl. BTW) EUR 
FCK-CT-bijdrage (excl. BTW)2  
(0,15 % van aannemin•ssom 

EUR 

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemd RAW en FCK-CT bijdrage(n) is/zijn 
overgemaakt op de rekening van: 
rek. nr. 53.99.29.018 ten name van Stichting CROW — Ede voor bijdrage RAW 
rek. nr. 60.82.80.437 ten name van Fonds Collectief Kennis-CT — Ede voor bijdrage FCK-CT 
Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds 
Collectief Kennis-CT een betalingsbewijs in tweevoud. Een exemplaar is bestemd voor de 
directie van het werk. 
1  Het RAW-registratienummer vindt u op iedere pagina van het bestek aan de 
linkerbovenzijde. Voorbeeld: RAW0123-00001. 
2  Zie Standaard RAW bepalingen artikel 01.08 en 01.21 
Wij verzoeken u het ingevulde formulier te faxen aan: 0318-62 23 09 of per e-mail te 
verzenden aan: rawbijdrage©crow.nl 
CROW 0 Galvanistraat 1, 6716 AE Ede 0 Postbus 37, 6710 BA Ede 
Telefoon: 0318-69 53 00 o Website: www.crow.nl  
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Realisatie kunstgas voetbalveld 7 sportpark Ockenburgh 
Bestek 2014.12, d.d. 19-02-2014 

:ESTEKS- 
• OST- 

UMMER 
OMSCHRLIVING 

BEN- 
-1E10 

-10EVEELHEID 
RESULTAATS- 
VERPLICHTING 

PRWS 
PER EENHEID 
N EURO 

TOTAAL BEDRAG 
N EURO 

TRANSPORT SUBTOTAAL 

9 

s1 

Staartposten 

Eenmalige kosten 

'10010 	  EUR 	 
•10020 	  EUR 	 
410030 	  EUR 	 
•10040 	  EUR 	 
•10050 	  EUR 	 
'10090 Kosten bankgarantie 	 EUR 	 
418870 Korting 	 EUR 	 
•18880 Overige eenmalige kosten 	 EUR 	 

•19990 Totaal eenmalige kosten 	 EUR 	,..EUR N 

•29990 Uitvoeringskosten EUR N 

•39990 Algemene kosten EUR N 

49990 Winst en risico EUR N 

45 Stelposten 

•50010 Stelpost leveringen, werkzaamheden en acceptatie. EUR 10.000,00V  
•50020 Stelpost onvoorziene kosten kabels en leidingen. EUR 2.500,01V 

•6 Bijdragen 

•60010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N 
•60020 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%) EUR N 

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR 

Gedaan to 

De 	 20.. 

De inschrijver(s), 
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BESTEKS- 
POST- 
SUMMER 

OMSCHRIJVING 
BEN- 
HE'D 

-10EVEELHEID 
RESULTAATS- 
VERPLICHTING 

'=RI,JS 
'ER EENHEID 
N EURO 

rOTAAL BEDRAG 
IN EURO 

820010 T.b.s. hydraulische graafmachine. uur 40,00V 
820020 T.b.s. vrachtauto met hydraulische kraan. uur 40,0 
820030 T.b.s. wiellader. uur 40,00V 

84 Revisie 

840010 Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N 

85 Coordinatie 

850010 Coordinatie werkzaamheden. EUR N 

SUBTOTAAL 
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Realisatie kunstgas voetbalveld 7 sportpark Ockenburgh 
Bestek 2014.12, d.d. 19-02-2014 

BESTEKS- 
POST- 
SUMMER 

OMSCHRIJVING 
EEN- 
HEID 

10EVEELHEID 	 ''IRIJS 
RESULTAATS- 
JERPLICHTING 	 IN 

'ER EENHEID 
EURO 

TOTAAL BEORAG 
N EURO 

573 Betonstraatstenen keiformaat 

5731 Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat 

573120 Aanbrengen betonstraatstenen m2 105,00V 

58 Betontegels 

1584 Betontegels 400 x 600 x 50 mm 

5841 Aanbrengen betontegels 400x600x50 mm 

584100 Aanbrengen betontegels 400x600x50 m2 100,00V 

7 TERREININRICHTING 

71 AFRASTERING 

712 Veldafscheiding Voetbal 

7120 Aanbrengen veldafscheidinq (leveren) 

712010 Aanbrengen afrastering (leunhekwerk) m 277,01V 

7130 Aanbrengen ballenvangers 

713010 Aanbrengen afrastering (ballenvanger) m 60,01 

7140 Poorten 

714010 Aanbrengen dubbele rijpoort st toq 
714020 Aanbrengen looppoort (Ter beschikking) st 4,00N 

7170 Boren qaten 

717010 Boren van gaten in elementverharding (leunhekwerk) st 18,00iN 
717020 Boren van gaten in betonplaten (leunhekwerk) st 62,00N 
717030 Boren van gaten in tegels (poorten/ballenvangers) st 17,0 N 
717040 Boren van gaten in platen (poorten/ballenvangers) st 17,0 N 
717050 Aanpassen strek betonstraatstenen t.b.v. hekwerk st 48,0 N 

75 STRAATMEUBILAIR 

751 Banken 

751010 Aanbrengen roosterbanken st 12,0 N 

752 Afvalbakken 

752010 Aanbrengen afvalbakken st 13,00N 

79 WORTELSCHERIVI 

790010 Aanbrengen wortelscherm m 185,01V 

8 WERK VAN ALGEMENE AARD 

80 Werkterrein 

800010 lnrichten werkterrein EUR 	,.. EUR 
800020 Opruimen werkterrein EUR 	, EUR 

81 Ter beschikking stellen werknemers 

810010 T.b.s. werknemer. uur 80,01  
810020 T.b.s. werknemer. uur 60,00 

82 Ter beschikking stellen materieel 
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9ESTEKS- 
'OST- 
NUMMER 

OMSCHRIJVING 
PEN- 
HEID 

-10EVEELHED 
RESULTAATS- 
VERPLICHTING 

,RIJS 
'ER EENHEID 
N EURO 

TOTAA1BEDRAG 
N EURO 

4422 Betonteciels 400 x 600 mm 

442210 Aanbrengen betontegels 400x600x50 strek m2 155,0 

45 Keuringen 

52 Keuringen 

452010 Coordinatie keuringen EUR 

453 Onderhoud 

5 VERHARDING 

51 Zandbed 

511 Voorbereiding 

511010 Afwerken zandbed voor aanbrengen verhardingen m2 100,011/ 
511020 Afwerken zandbed voor aanbrengen funderingslaag m2 385,01 

512 Straatlaag 

512010 Aanbrengen straatlaag . m2 385,01 

52 Funderingen 

522 Fundering verhardingen (depot) 

522010 Aanbrengen ongebonden verhardingslaag. m2 140,01  
522020 Aanbrengen ongebonden verhardingslaag. m2 285,01 

53 Kantopsluiting 

531 Opsluitbanden 100 x 200 mm 

5311 Leveren en aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm 

531110 Aanbrengen opsluitbanden, 10x20 (in zandbed) . m 20,0 

5312 Leveren en aanbrengen opsluitbanden 100 x 300 mm 

531210 Aanbrengen opsluitbanden, 10x30 recht(in beton). m 360,01 
531240 Aanbrengen opsluitbanden, 10x30 hoekstuk(beton). m 3,01 

533 Trottoirbanden 130/150 x 250 mm 

5331 Leveren/ aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250mm 

533110 Aanbrengen trottoirbanden 130/150 recht m 10,01 

4 Molgoten 

41 Prefab molgoten leveren en aanbrengen 

41010 Aanbrengen goot van betonelementen. m 202,01 

.6 Prefab betonplaten 

.61 Prefab betonplaten leveren en aanbrengen 

61030 Aanbrengen prefab. betonplaten 2,00 x 1,00m st 108,00 

62 Prefab betonplaten aanpassen 

62020 Inkorten prefab betonplaten m 4,01V 

7 Elementen verharding 
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BESTEKS- 
POST- 
NUMMER 

OMSCHRIJVING 
OEN- 
HEID 

-10EVEELHEID 
't ESULTAATS- 
VERPLICHTING 

RIJS 
.ER EENHEID 
.N EURO 

TOTAAL BEDRAG 
N EURO 

322010 Aanbrengen put van kunststof 0600mm. st 1,00V 
322040 Aanbrengen putrand met deksel Drain. st 1,0 V 

323 Inspectieput drainage 

3231 Doorspuitputten 

323110 Aanbrengen doorspuitputten drainage. st 18,0 IN 
323130 Aanbrengen putrand met deksel. st 18,01V 

34 Kolken 

341 Straatkolken 

341440 Aanbrengen straatkolk GS 4530 GB1 st 10,01 

35 Kolkaansluitleidingen 

351 Kolkaansluitleiding 

351450 Aanbrengen PVC-buis. m 25,01  

354 Hulpstukken koikaansluitingen 

354410 Aanbrengen PVC-hulpstuk, T-stuk 90. st 10,01 
354420 Aanbrengen PVC-hulpstuk, 45-bocht. st 20,01 
354430 Aanbrengen PVC-hulpstuk, Y stuk. st 5,01  

39 Reiniging / Inspectie/ Revisie 

392 Inspectie riolering 

3921 HORIZONTALE DRAINAGE 

392120 Doorsteken drains van horizontale drainage. m 1.945,0 IN 

393 Revisie 

3931 HORIZONTALE DRAINAGE 

393130 Rapportage doorsteken drains horizontale drainage. st 1,01 

4 SPORTCONSTRUCTIES 

44 KUNSTGRASVELD VOETBAL 

4410 AANBRENGEN DRAINAGE 

441060 Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. hor. drainage. m 1.980,00N 
441070 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 1.980,00N 
441080 Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 1.980,00N 

4411 AANBRENGEN ONDERBOUW 

441110 Grond verwerken in werkgaten explosievenonderzoek m3 100,00V 
441120 Aanbrengen onderbouw. m2 7.776,00N 

4414 AANBRENGEN SPORTTECHNISCHE LAAG 

441410 Aanbrengen sportspecifieke fundering. m2 7.597,00N 

442 Verharding sport constructie 

4421 Opsluitbanden 100 x 200 mm 

442110 Aanbrengen opsluitbanden, 100x200 recht. m 353,00V 
442120 Aanbrengen opsluitbanden, 100x200 hoekstuk 90. m 7,00V  
442130 Aanbrengen opsluitbanden, 100x200 hoekstuk 135. m 2,00V  
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BESTEKS- 
POST- 
NUMMER 

OMSCHRIJVING 
EEN- 
HEID 

10EVEELHEID 
RESULTMTS- 
VERPLICHTING 

PRIJS 
.ER EENHEID 
N EURO 

TOTML BEDRAG 
N EURO 

2120 Sleuven 

212010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf K&L trace m 110,00V 
212020 Grond ontgraven t.b.v. sleuf 0160mm hoofddrain m 72,0 V 

2121 Werkqaten 

212110 Graven en aanvullen werkgat/-put kolken . st 10,0q
V  212120 Graven en aanvullen werkgat/-put inspectieput . st 1,0 

212130 Graven en aanvullen werkgat/-put drainput . st 18,0 

214 Grond ontgraven t.b.v. kunstgrasveld 

214010 Grond ontgraven uit cunet kunstgrasveld m3 2.333,01 
214020 Grond ontgraven uit cunet kunstgrasveld m3 1.167,01 

22 Grond verwerken 

221 Grond verwerken t.b.v. verhardingen 

221010 Grond verwerken in cunet onderhoudspad m3 32,01  
221020 Grond verwerken in cunet voetpad m3 10,01 

222 Grond verwerken t.b.v. riolering 

222010 Aanvullen sleuf HWA-riool m 110,01 
222020 Aanvullen sleuf 0160 hoofddrain m 72,01 

223 Grond verwerken t.b.v. groenvoorziening 

223010 Grond verwerken in terrein rand verharding m3 36,01 
223020 Grond verwerken in gaten verwijderde stobben m3 42,00 

23 Grond vervoeren 

231 Grond vervoeren binnen werkterrein 

231010 Grond vervoeren binnen werkterrein m3 78,00V 

232 Grond afvoeren 

232010 Grond vervoeren m3 267,00V 
232020 Grond vervoeren (bovenlaag veld) m3 2.297,01V 
232030 Grond vervoeren (onderlaag veld) m3 1.167,00V 

3 RIOLERING 

31 Rioolleiding 

312 Rioolleiding HWA 

312010 Aanbrengen PVC-buis.0160 m 95,08V 

313 Afvoer drainage 

3131 Afvoerleidinq 

313110 Aanbrengen PVC-buis.0160 m 70,00V 

314 Mantelbuizen 

314010 Aanbrengen PE-buis. m 240,01V 
314020 Aanbrengen trekput van kunststof 2 inlaat st 5,00V 
314030 Aanbrengen putrand met deksel. st 5,01V 

32 Inspectieputten 

322 Inspectieput HWA 
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BESTEKS- 
POST- 
NUMMER 

OMSCHRIJVING 
EEN- 
-IEI0 

-10EVEELHEID 
RESULTAATS- 
VERPLICHTING 

PRIJS 
PER EENHEID 
5 EURO 

TOTAAL BEDRAG 
N EURO 

1338 Funderingen (hergebruik) 

133810 Verwijderen funderingslaag toeschouwerspad m2 360,00 
133820 Verwijderen funderingslaag onderhoudspad m2 85,01V 

135 DRAINAGE 

135010 Graven en aanvullen werkput t.b.v. doorspuitput st 21,01 
135020 Verwijderen drainage- & controleputten. st 21,01N 
135030 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 70,0e 
135040 Verwijderen kunststofbuis (hoofd afvoerleiding) m 70,01 
135050 Aanvullen sleuf. m 70,01  
135060 Verwijderen kunststofbuis (drainagestrengen). m 2.050,0 

137 AANPASSEN BEREGENING 

1371 Verwijderen beregening 

137110 Graven en aanvullen werkgat/-put t.b.v sproeiers. st 26,0 
137120 Opnemen sproeiers en afsluiters st 26,0 
137130 Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m). m 200,0 
137140 Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m). m 410,0 
137150 Vervvijderen kunststofbuis PVC. HI 725,0^v 
137160 Verwijderen grondkabel. m 1.025,0 

1372 Aanpassen beregening 

137210 Graven en aanvullen sleuf beregening veld 8 m 35,0 
137220 Aanbrengen PVC-buis. m 295,0 
137230 Aanbrengen communicatiekabel: koper. m 780,0 
137240 Aanbrengen communicatiekabel: koper. m 170,0 
137250 Aansluiten stuurstroomkabel beregening EUR 

138 VERWIJDEREN VELDVERLICHTING 

1381 Verwijderen funderinq lichtmasten 

138110 Slopen funderingsconstructie lichtmasten. m3 6,01 

1382 Verwijderen verlichtinqskabels 

138210 Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m). m 288,00 
138220 Verwijderen grondkabel. m 400,01V 

139 VERWIJDEREN GROEN 

1392 Verwijderen stobben 

139210 Verwijderen stobben 00,20m - 0,30m. st 40,00V 
139220 Verwijderen stobben 00,30m - 0,50m. st 10,00V 
139230 Verwijderen stobben 00,50m - 1,00m. st 5,00V 

1395 Frezen (=was 

139510 Frezen grasmat are 78,00V 

2 GRONDWERK 

21 Grond ontgraven 

211 Grond ontgraven t.b.v. verhardingen 

211010 Grond ontgraven uit cunet voetpad uitbreiding m3 42,00V 
211020 Grond ontgraven uit cunet voetpad uitbreiding m3 21,00V 
211030 Grond ontgraven uit cunet onderhoudspad m3 34,00V 

212 Grond ontgraven t.b.v. kabels en leidingen 
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'OST- 
NUMMER 

tESTEKS- -10EVEELHEID 
OMSCHR1JVING RID RESULTAATS- 

VERPLICHTING 

,RIJS 
=ER EENHEID 
N EURO 

TOTAAL BEDRAG 
N EURO 

1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 

11 BOUWTERREIN INRICHTING 

1110 Voorzieninqen bereikbaarheid 

111010 Toepassen rijplaten. EUR N 
111020 Toepassen houten schotten t. b. v. voetgangers. m 45,00V 
111030 Maatregelen i.v.m. werkterrein. EUR N 

1111 Schoonmaken werkterrein 

111110 Schonen terrein. EUR 

1112 Nulmeting 

111210 Schouw en nulmeting. EUR 

1120 Tijdelijk hekwerk 

112010 Toepassen tijdelijke afrastering (bouwhekken). EUR N 

1140 Kabels en leidincien 

114010 Graven en aanv. sleuf, niet mech. (diepte tot 1 m) m 30,00V 

12 VERKEERSMAATREGELEN 

120020 Toepassen verkeersmaatregelen EUR N 
122030 Toepassen bebording bouwterrein st 1,00V 

13 OPRUIMWERKZAAMHEDEN 

131 SPORTINRICHTING 

1310 Sportinrichtinq (afvoeren) 

131010 Verwijderen betonplaat dug-out. (afvoeren) st 2,00N  

132 VERWIJDEREN RIOLERING 

1323 Opnemen kolken 

132310 Graven en aanvullen werkput t.b.v. straatkolk st 13,00,N 
132340 Opnemen straatkolk t.b.v. hergebruik st 13,0 V 

1324 Verwijderen leidingen HWA-riool 

132410 Graven en aanvullen sleuf. m 188,0 
132430 Verwijderen kunststofbuis PVC. m 188,0 
132440 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 2,00N 

133 VERHARDINGEN 

1330 Kantopsluitinq (afvoeren) 

133010 Opbreken opsluitbanden 100x200 mm. m 360,01  
133020 Opbreken opsluitbanden 100x200 mm. m 184,01 
133030 Opbreken goot van betonelementen. m 262,01  

1331 Elementenverhardinq (afvoeren) 

133120 Opbreken betontegels 300x300x45 mm. m2 65,0 

1333 Asfaltverhardinq (afvoer) 

133310 Zagen verharding asfalt. m 120,00 
133330 Opbreken asfaltverharding (niet teerhoudend). m2 350,00V 
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Bladnr. 1 van 9 
Realisatie kunstgas voetbalveld 7 sportpark Ockenburgh 
Bestek 2014.12, d.d. 19-02-2014 

Behoort bij: 2014.12 

INSCHRIJVINGSSTAAT 

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 
(Standaard 2010) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n): 

A)  
gevestigd te: 

B)  
gevestigd te: 

C)  
gevestigd te: 

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire 
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats) 
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De inschrijver(s) 

A) (handtekening) 

(naam) 
(functie) 

B) (handtekening) 

(naam) 
(functie) 

C) (handtekening) 

(naam) 
(functie) 
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Bladnr. 2 van 3 
Realisatie kunstgas voetbalveld 7 sportpark Ockenburgh 
Bestek 2014.12, d.d. 19-02-2014 

Behoort bij: 2014.12 

INSCHRIJVINGSBILJET 

De hierna te noemen inschrijver(s): 

A)  
gevestigd te: 
KVK-nummer: 

B)  
gevestigd te: 
KVK-nummer: 

C)  
gevestigd te: 
KVK-nummer: 

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire 
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats) 

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2014.12 

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document) 

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen 
waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft) 

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van: 
euro 
(bedrag in cijfers) 

euro 
(bedrag in letters) 

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt: 
euro 
(bedrag in cijfers) 

euro 
(bedrag in letters) 

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van 
de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW 
Bepalingen (Standaard 2010). 
De inschrijvers wijzen als gemachtigde om hen voor alle zaken het werk betreffende te 
vertegenwoordigen aan, de hierboven onder A) genoemde inschrijver. 
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbieding te doen overeenkomstig de 
bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2012. (van toepassing zijnde 
aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze 
zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken. 

Gedaan op 	 (datum), te 	 (plaats). 
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Selectiecriterium aanbestedende dienst: 

Reactie onderneming: 

I 

1 

Selectiecriterium aanbestedende dienst: 

Reactie onderneming: 

1  

i  
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E ige n verkla ring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten 

In te vullen door de 
aanbestedende dienst 
en de onderneming 

Bijlage 1: Selectiecriteria 

Indien een aanbestedende dienst bij een niet-openbare procedure, concurrentiegerichte dialoog en onderhandelingsprocedure 
met aankondiging selectiecriteria gebruikt om het aantal gegadigden dat de aanbestedende dienst zal uitnodigen tot 
inschrijvingen tot het vooraf bepaalde aantal terug te brengen, geeft de aanbestedende dienst de selectiecriteria hieronder.  weer. 

Indien selectiecriteria worden gesteld, geeft de onderneming per selectiecriterium aan hoe hij aan dit criterium voldoet. 

De aanbestedende dienst dient, indien hij selectiecriteria stelt, aan te geven welke selectiecriteria bij de betreffende 
aanbesteding van toepassing zijn. De aanbestedende dienst zal bij de vraag of en welke selectiecriteria hij stelt, moeten 
afwegen of het criterium proportioneel is in het licht van de opdracht. 

Selectiecriterium aanbestedende dienst: 

IN VT VT 

Reactie onderneming: 

Selectiecriterium aanbestedende dienst: 

Reactie onderneming: 
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Eis: 	 Derde wear beroep op wordt gedaan: 

Eis: 
	

Derde wear beroep op wordt gedaan: 

Eis: 	 Derde wear beroep op wordt gedaan: 

Eis: 
	

Derde waar beroep op wordt gedaan: 

Eis: 	 Derde wear beroep op wordt gedaan: 

Eis: 	 Derde waar beroep op wordt gedaan: 

la tevullendoorde 9 Ondertekening 
onderneming 

Bijlage 1 is ook onderdeel van deze Eigen verklaring. Indien er selectiecriteria worden gesteld dient dit aangegeven te 
worden in die bijlage. 

9.1 	hij deze verklaring en indien van toepassing de bijgevoegde bijlage, onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud heeft 
ondertekend; hij zich ervan bewust is dat het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie, door de aanbestedende 
dienst ken worden aangemerkt als een valse verklaring in de zin van punt 3.5 dan wel 4.9 uit deze Eigen verklaring en dat 
dit ken leiden tot een onvoorwaardelijke uitsluiting voor de resterende duur van deze aanbestedingsprocedure; 

9.2 	er in de tekst van deze verklaring door hem geen wijzigingen zijn aangebracht; 

9.3 	de verklaring is ondertekend door een daartoe, blijkens het handelsregister, dan wel een overeenkomstig register van het 
land van vestiging van de onderneming, vertegenwoordigingsbevoegde. 

Vertegenwoordigingsbevoegd houdt in dat de persoon of de personen die de Eigen verklaring ondertekenen in het 
handelsregister moeten zijn ingeschreven als vertegenwoordigingsbevoegde personen van de onderneming. Wanneer in 
het handelsregister is opgenomen dat twee of meer personen slechts gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegd zijn, zal de 
Eigen verklaring ook door die twee of meer personen ondertekend moeten worden. Wanneer er bij de bevoegdheid tot het 
vertegenwoordigen van de onderneming beperkingen zijn opgenomen, moet dear rekening mee gehouden worden. 

Naam vertegenwoordigingsbevoegde ondertekenaar: 	 Datum: 

Handtekening: 

Naam vertegenwoordigingsbevoegde ondertekenaar: 	 Datum: 

I  

Handtekening: 

Naam vertegenwoordigingsbevoegde ondertekenaar: 	 Datum: 

Handtekening: 

Het formulier dient volledig ingevuld en ondertekend te zijn alvOrenS het wordt intediehd. Indies dit formulier bij de 
invulvelden onvoldoende ruimte biedt, rhag can de Eigen Verklarihg een bijlage worden tciegeVoegd. 
In het invulveld waarin near de bijlage wordt verWezen; client dan duidelijkde titelVaii: de bip4g6 te worden vernield. 
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E ige n ye rkla ring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten 

INGEVAL SPRAKE IS VAN EEN AANBESTEDINGSPROCEDURE WAARBIJ EEN ONDERNEMING DEEL UITMAAKT VAN EEN 
SAMENWERKINGSVERBAND OF EEN BEP,OEP DOET OP EEN DERDE/DERDEN: 

In te vullen door de 8 Samenwerkingsverband of beroep op een derde/derden 
onderneming 	 (De onderneming geeft, indien er sprake is van een samenwerkingsverband, onder 8.1 aan voor welke geschiktheidseisen 

een beroep op zijn onderneming wordt gedaan. indien de onderneming een beroep doet op een derde/derden, geeft de 
onderneming onder 8.2 aan voor welke geschiktheidseisen hij beroep doet op een derde/derden) 

De onderneming dient, indien hij onder 1.5 heeft aangegeven dat wordt ingeschreven in een samenwerkingsverband, 

bij punt 8.i aan to geven aan welke eisen zijn onderneming voldoet. 

8.1 	(indien sprake is van een samenwerkingsverband) op zijn onderneming voor de volgende geschiktheidseisen 

een beroep wordt gedaan: 

Eis: 

1 

Eis: 

Eis: 

Eis: 

Eis: 

1  

Eis: 

1  

Eis: 

1  

Eis: 

Eis: 

Eis: 

1  

De onderneming dient, indien hij een beroep doet op een derde/derden, bij punt 8.2 aan to geven voor welke 
geschiktheidseisen hij een beroep op een derde/derden doet. 

(indien van toepassing) zijn onderneming voor de volgende geschiktheidseis(en) een beroep doet op een 

derde/derden, to weten: 

Eis: 	 Derde waar beroep op wordt gedaan: 

Eis: 	 Derde waar beroep op wordt gedaan: 

Eis: 	 Derde waar beroep op wordt gedaan: 

Eis: 	 Derde waar beroep op wordt gedaan: 

1  
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Uitsluitingsgrond/eis: 

1 

Toelichting: 

1  

1  

i  

1 

1 
Uitsluitingsgrond/eis: 

1 

Toelichting: 

1  

1 
1 
i 

1 
1 
1  
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Eigen yerklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten 

Aan te kruisen en 
in te aullen door de 
onderneming 

INGEVAL SPRAKE IS VAN EEN AANBESTEDINGSPROCEDURE WAARBIJ EEN ONDERNEMING AAN EEN OF MEER GESTELDE 
UITSLUITINGSGRONDENJEISEN NIET VOLDOET: 

7 	Toelichting onderneming voor zover niet aan de uitsluitingsgronden/eisen 

wordt voldaan 
(De onderneming vult dit alleen in, indien ook niet op grond van het samenwerkingsverband waar hij deel van uitmaakt 
of met behulp van een derde/derden voor zover de wet dit toelaat aan de gestelde uitsiuitingsgronden en/of eisen wordt 
voldaan) 

In de Eigen verklaring mogen geen tekstuele wijzigingen worden aangebracht. De ondertekenaar kan bij punt 7.1 verklaren 
dater een uitsluitingsgrond en/of eis is waaraan niet voldaan is, met een toelichting waarom de onderneming van mening 
is dat het niet voldoen aan de uitsluitingsgrond en/of de eis, niet zou mogen leiden tot uitsluiting van de onderneming 
bij de aanbestedingsprocedure. Onder eisen worden zowel geschiktheidseisen (punt 5) als technische specificaties en 
uitvoeringsvoorwaarden (punt 6) verstaan. Om ondanks het niet voldoen aan een gesteIde uitsluitingsgrond en/of eis toch 
voor de aanbesteding in aanmerking te komen, moet de onderneming uiteraard wel een grondig en goed onderbouwde 
reden aandragen, die door de aanbestedende dienst in overweging kan worden genomen. De aanbestedende dienst zal 
de afweging moeten maken of de toelichting bij het niet voldoen aan de uitsluitingsgrond en/of de eis voldoende is om de 
onderneming desalniettemin toe te laten tot de aanbestedingsprocedure. 
Let op: De onderneming dient dit punt alleen in te vullen, indien ook niet op grond van het samenwerkingsverband waar hij 
deel van uitmaakt of met behulp van een derde/derden aan de eisen wordt voldaan. 

7.1 	❑ (indien van toepassing) zijn onderneming niet voldoet aan: 

Uitsluitingsgrond/eis: 

Toelichting: 



Aan re kruisen en 
in te vullen door de 
aanbestedende dienst 

In te vullen door de 
onderneming 

INGEVAL SPRAKE IS VAN EEN AANBESTEDINGSPROCEDURE MET GESCHIKTHEIDSEISEN: 

Geschiktheidseisen5  (facultatief) 
(aanbestedende dienst kruist, indien hij geschiktheidseisen op deze aanbesteding van toepassing heeft verklaard, 
de desbetreffende geschiktheidseisen aan) 

De aanbestedende dienst dient, indien hij geschiktheidseisen stelt, aan te geven welke geschiktheidseisen bij de betreffende 
aanbesteding van toepassing zijn. Onder geschiktheidseisen vallen eisen met betrekking tot financiele en economische 
draagkracht, technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid en beroepsbevoegdheid. Geschiktheidseisen zijn eisen die 
aan de onderneming worden gesteld, niet aan de uit to voeren opdracht. De aanbestedende dienst zal bij de vraag of en 
welke eisen hij stelt, moeten afwegen of de eis proportioneel is in het licht van de opdracht. 

5.1 	❑ zijn onderneming voldoet aan de in de aanbestedingsstukken gestelde eisen m.b.t. financiele en economische 
draagkracht, zoals opgenomen in: 

Documentnaam 	 Pagina- of paragraafnummer 

5.2 	❑ zijn onderneming voldoet aan de in de aanbestedingsstukken gestelde eisen m.b.t. technische bekwaamheid en 
beroepsbekwaamheid, zoals opgenomen in: 

Documentnaam 	 Pagina- of paragraafnummer 

De aanbestedende dienst kan een onderneming verzoeken aan te tonen dat hij conform de in de lidstaat van herkomst 
geldende voorschriften is ingeschreven in het handelsregister of een beroepsregister. In het geval de gegadigden of 
inschrijvers bij een aanbestedingsprocedure over een bepaalde vergunning dienen te beschikken of indien zij lid dienen te zijn 
van een bepaalde organisatie in hun land van herkomst om de betrokken dienst te kunnen verlenen, kan de aanbestedende 
dienst van de gegadigden of inschrijvers verlangen dot zij aantonen over een dergelijke vergunning te beschikken of lid van de 
bedoelde organisatie zijn. De onderneming dient de naam en het inschrijfnummer van deze organisatie in de Eigen verklaring 
te vermelden. 

5.3 	❑ zijn onderneming voldoet aan de in de aanbestedingsstukken gestelde eisen m.b.t. beroepsbevoegdheid, 
zoals opgenomen in: 

Documentnaam 	 Pagina- of paragraafnummer 

(in het geval zijn onderneming, bij een aanbestedingsprocedure voor diensten, lid is van een bepaalde (beroeps) 
organisatie) Naam en inschrijfnummer van de betreffende organisatie: 

I NGEVAL SPRAKE IS VAN EEN AANBESTEDINGSPROCEDURE MET TECHNISCHE SPECIFICATIES EN UITVOERINGSVOORWAARDEN: 

Ann te kruisen en 	0 Technische specificaties en uitvoeringsvoorwaarden6  (facultatief) 
in re vullen door de 	 (aanbestedende dienst kruist dit aan, indien hij technische specificaties en uitvoeringsvoorwaarden op deze aanbesteding van 
aanbestedende dienst 	toepassing heeft verklaard) 

De aanbestedende dienst kan technische specificaties stellen en bijzondere voorwaarden verbinden aan de uitvoering van 
de opdracht. Voor zover technische specificaties en bijzondere voorwaarden aan de uitvoering van de opdracht betrekking 
hebben op milieu of dierenwelzijn, of gebaseerd zijn op sociale overwegingen vallen ze binnen deze Eigen verklaring. lndien 
de aanbestedende dienst dergelijke technische specificaties of bijzondere voorwaarden heeft gesteld, dient hij dit bij punt 6.1 
aan to kruisen. Hierbij dient uiteraard wel het proportionaliteitsbeginsel in acht to worden genomen. Omdat voor inschrijvers 
duidelijk moet zijn naar welke technische specificaties en voorwaarden uit de aanbestedingsstukken wordt verwezen, kan 
de aanbestedende dienst het beste in de aanbestedingsstukken alle betreffende technische specificaties en voorwaarden 
bij elkaar zetten, zodat inschrijvers makkelijk kunnen zien welke technische specificaties en voorwaarden er op dit terrein 
worden gesteld. 

6.i 	❑ zijn onderneming voldoet of zal voldoen aan de in de aanbestedingsstukken gestelde technische specificaties en 
uitvoeringsvoorwaarden die milieu en dierenwelzijn betreffen of die gebaseerd zijn op sociale overwegingen, 
zoals opgenomen in: 

Documentnaam 	 Pagina- of paragraafnummer 

5 Artikel 2.9o, Aarthestedingswet 2012 

6 Artikel 2.75 on 2.8o, Aaribestalingswet so 
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E ige n ye rkl a ring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten 

In de Gids proportionaliteit wordt in de tekst bij voorschrift 3.5A dat ziet op de facultatieve uitsluitingsgronden aangegeven 
dat de facultatieve uitsluitingsgrond van het begaan van een ernstige fout in de uitoefening van het beroep een open norm 
is die voor meerdere uitleg vatbaar is en daardoor lastig is toe te passen. Vervolgens wordt aangegeven dat daarom zeer 
restrictief moet worden omgegaan met het stellen van deze uitsluitingsgrond. 

4.7 	LU zijn onderneming, of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het tijdstip van het indienen van het 
verzoek tot deelneming of de inschrijving in de uitoefening van zijn beroep niet een ernstige fout heeft begaan; 

4.8 	zijn onderneming heeft voldaan aan verplichtingen op grond van op hem van toepassing zijnde wettelijke bepalingen 
met betrekking tot betaling van sociale zekerheidspremies of belastingen; 

Op basis van het verstrekken van foutieve of onvolledige inlichtingen in het kader van deze aanbesteding mag de 
aanbestedende dienst een onderneming uitsluiten in een lopende aanbestedingsprocedure. Onder inlichtingen die verstrekt 
worden in het kader van aanbestedingsprocedures, zoals bedoeld in punt 4.9, valt alle informatie die door de 
aanbestedende dienst verlangd wordt in het kader van de aanbesteding. 

4-9 	zijn onderneming, bij het verstrekken van inlichtingen die door de aanbestedende dienst van hem waren verlangd in 
het kader van aanbestedingprocedures, zich niet in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen of zijn 
onderneming deze inlichtingen niet, of niet volledig heeft verstrekt. 

De wet biedt ruimte om naast de hier genoemde uitsluitingsgronden ook andere uitsluitingsgronden te stellen. 
Hierbij dient uiteraard wel het proportionaliteitsbeginsel in acht te worden genomen. 

4.-io 	(een door de aanbestedende dienst nader te bepalen uitsluitingsgrond) 

102 zijn onderneming kan bij inschrijving een uitreksel van de kamer van Koophandel 

overleggen, zoals bedoeld in het bestek 2014.12, paragraaf 0.04 punt 4. 

103 zijn onderneming kan bij inschrijving een kopie van het paspoort of identiteitskaart van de  

bedoelde functionaris en bestuurder(s) overleggen, zoals bedoeld in het bestek 2014.12, 

1paragraaf 0.04 punt 5.  

104 zijn onderneming kan voorafgaand aan het verlenen van de opdracht een 

zekerheidsstelling overleggen, zoals bedoeld in het bestek 2014.12, paragraaf 0.04 punt 6 

105 zijn onderneminq kan binnen 12 daqen na het daartoe qedane verzoek een voorlopiq plan  

van aanpakoverleggen, zoals bedoeld in het bestek 2014.12, paragraaf 0.04 punt 7. 

1  

1  



INGEVAL SPRAKE IS VAN EEN AANBESTEDINGSPROCEDURE ONDER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE EUROPESE 
AANBESTEDINGSDREMPEL MET FACULTATIEVE UITSLUITINGSGRONDEN: 

Aan te kruisen door 4 Facultatieve uitsluitingsgronden onder de Europese aanbestedingsdrempel 
de aanbestedende 	 (aanbestedende dienst kruist, indien hij uitsluitingsgronden op deze aanbesteding van toepassing heeft verklaard, 
dienst 	 de desbetreffende uitsluitingsgronden aan. Indien 4.10 wordt aangekruist, vult de aanbestedende dienst de betreffende 

uitsluitingsgrond in) 

De aanbestedende dienst dient, indien hij facultatieve uitsluitingsgronden stelt, aan to geven welke facultatieve 
uitsluitingsgronden bij de betreffende aanbesteding van toepassing zijn. De aanbestedende dienst kan er ook voor kiezen 
om geen facultatieve uitsluitingsgronden te stellen. In dat geval hoeft de aanbestedende dienst niets in to vullen bij punt 4. 
Indien de aanbestedende dienst wel facultatieve uitsluitingsgronden stelt, moet hij per aanbesteding afwegen of het relevant 
en proportioneel is om de facultatieve uitsluitingsgronden te stellen. 

4.1 	M zijn onderneming of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het tijdstip van het indienen van het verzoek 
tot deelneming of de inschrijving niet bij een onherroepelijke rechterlijke uitspraak is veroordeeld wegens deelname 
aan een criminele organisatie; hieronder vallen de volgende gedragingen: 
1. gedragingen van een persoon die opzettelijk en met kennis van het oogmerk en van de algemene criminele 

activiteit van de organisatie dan wel van het voornemen van de criminele organisatie om de betreffende strafbare 
feiten to plegen, actief deelneemt: 

- aan activiteiten van een criminele organisatie, waaronder wordt verstaan een gestructureerde vereniging die 
duurt in de tijd van meer dan twee personen, die in overleg optreedt om feiten to plegen welke strafbaarzijn 
gesteld met een vrijheidsstraf of met een maatregel welke vrijheidsbeneming meebrengt met een maximum 
van ten minste vier jaar of met een zwaardere straf, welke feiten een doel op zich vormen of een middel zijn om 
vermogensvoordelen to verwerven en, in voorkomend geval, onrechtmatig invloed uit to oefenen op de werking 
van overheidsinstanties, zelfs indien hij niet deelneemt aan de feitelijke uitvoering van de betrokken strafbare 
feiten en, onder voorbehoud van de algemene beginselen van het strafrecht van de betrokken lidstaat, zelfs 
indien deze niet worden uitgevoerd, 

- aan de andere activiteiten van de organisatie, waarbij hij er tevens kennis van heeft dat zijn deelname bijdraagt 
tot het verwezenlijken van de hierboven genoemde criminele activiteiten van de organisatie. 

2. Gedragingen van een persoon die erin bestaan dat hij met een of meer personen tot overeenstemming is gekomen 
over de uitoefening van een activiteit waarvan de uitvoering neerkomt op het plegen van een hierboven genoemd 
strafbaar feit, zelfs indien hij niet deelneemt aan de feitelijke uitoefening van de activiteit. 

4.2 	L zijn onderneming of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het tijdstip van het indienen van het verzoek 
tot deelneming of de inschrijving niet bij een onherroepelijke rechterlijke uitspraak is veroordeeld wegens omkoping; 
onder omkoping wordt verstaan het opzettelijk een ambtenaar onmiddellijk of middellijk een voordeel, ongeacht 
de aard daarvan, voor hemzelf of voor een ander beloven of verstrekken, om in strijd met zijn ambtsplicht een 
ambtshandeling of een handeling in de uitoefening van zijn ambt to verrichten of na to laten; dan wel in de privesector 
opzettelijk, onmiddellijk of middellijk, aan een persoon bij diens zakelijke activiteiten een niet gerechtvaardigd 
voordeel, ongeacht de aard daarvan, voor die persoon zelf of voor een derde beloven, aanbieden of verstrekken, in ruil 
voor het verrichten of nalaten door die persoon van een handeling, waarbij die persoon zijn plicht verzuimt; 

4.3 	O zijn onderneming of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het tijdstip van het indienen van het 
verzoek tot deelneming of de inschrijving niet bij een onherroepelijke rechterlijke uitspraak is veroordeeld wegens 
fraude; onder fraude wordt zowel fraude op het gebied van de uitgaven als ontvangsten verstaan. Dat wil zeggen 
elke opzettelijke handeling of elk opzettelijk nalaten waarbij hetzij valse, onjuiste of onvolledige verklaringen 
of documenten worden gebruikt of overgelegd, hetzij in strijd met een specifieke verplichting informatie wordt 
achtergehouden, hetzij van een rechtmatig verkregen voordeel misbruik wordt gemaakt, met als gevolg dat 
middelen afkomstig van de algemene communautaire begroting of van de door of voor de EG beheerde begrotingen, 
wederrechtelijk worden ontvangen, achtergehouden of worden verminderd, dan wel dat deze middelen worden 
misbruikt door ze voor andere doelen son to wenden don die waarvoor zij oorspronkelijk zijn toegekend; 

4.4 	E zijn onderneming of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het tijdstip van het indienen van het verzoek 
tot deelneming of de inschrijving niet bij een onherroepelijke rechterlijke uitspraak is veroordeeld wegens witwassen 
van geld, waaronder wordt verstaan: 
1. de omzetting of overdracht van voorwerpen, wetende dat deze zijn verworven uit een criminele activiteit of uit 

deelneming aan een dergelijke activiteit, met het oogmerk de illegale herkomst ervan to verhelen of to verhullen of 
een persoon die bij deze activiteit is betrokken, to helpen aan de juridische gevolgen van zijn daden to ontkomen; 

2. het verhelen of verhullen van de werkelijke aard, oorsprong, vindplaats, vervreemding, verplaatsing, rechten op of 
de eigendom van voon,verpen, wetende dat deze verworven zijn uit een criminele activiteit of uit deelneming aan 
een dergelijke activiteit; 

3. de verwerving, het bezit of het gebruik van voorwerpen, wetende, op het tijdstip van verkrijging, dat deze 
voorwerpen zijn verworven uit een criminele activiteit of uit deelneming aan een dergelijke activiteit; 

4. deelneming aan, medeplichtigheid aan, poging tot, hulp aan, aanzetten tot, vergemakkelijken van, of het geven 
van raad met het oog op het begaan van een van de in de voorgaande drie punten bedoelde daden. 

4.5 	❑ zijn onderneming niet verkeert in staat van faillissement of liquidatie, diens werkzaamheden niet zijn gestaakt, jegens 
hem geen surseance van betaling of een (faillissements-)akkoord geldt, en zijn onderneming niet verkeert in een 
andere vergelijkbare toestand ingevolge een soortgelijke procedure die voorkomt in de op hem van toepassing zijnde 
wet- of regelgeving; 

4.6 	0 tegen zijn onderneming of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het tijdstip van het indienen van 
het verzoek tot deelneming of de inschrijving niet een onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak is gedaan op 
grond van overtreding van op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving wegens overtreding van een voor hem 
relevante beroepsgedragsregel; 
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2.3 	fraude; onder fraude wordt zowel fraude op het gebied van de uitgaven als ontvangsten verstaan. Dat wil zeggen elke 
opzettelijke handeling of elk opzettelijk nalaten waarbij hetzij valse, onjuiste of onvolledige verklaringen of documenten 
worden gebruikt of overgelegd, hetzij in strijd met een specifieke verplichting informatie wordt achtergehouden, hetzij 
van een rechtmatig verkregen voordeel misbruik wordt gemaakt, met als gevolg dat middelen afkomstig van de algemene 
communautaire begroting of van de door of voor de EG beheerde begrotingen, wederrechtelijk worden ontvangen, 
achtergehouden of worden verminderd, dan wel dat deze middelen worden misbruikt door ze voor andere doelen aan te 
wenden dan die waarvoor zij oorspronkelijk zijn toegekend; 

2.4 	witwassen van geld, waaronder wordt verstaan: 
1. de omzetting of overdracht van voorwerpen, wetende dat deze zijn verworven uit een criminele activiteit of uit 

deelneming aan een dergelijke activiteit, met het oogmerk de illegale herkomst ervan te verhelen of te verhullen of 
een persoon die bij deze activiteit is betrokken, te helpen aan de juridische gevolgen van zijn daden te ontkomen; 

2. het verhelen of verhullen van de werkelijke aard, oorsprong, vindplaats, vervreemding, verplaatsing, rechten op of de 
eigendom van voorwerpen, wetende dat deze verworven zijn uit een criminele activiteit of uit deelneming aan een 
dergelijke activiteit; 

3. de verwerving, het bezit of het gebruik van voorwerpen, wetende, op het tijdstip van verkrijging, dat deze voorwerpen 
zijn verworven uit een criminele activiteit of uit deelneming aan een dergelijke activiteit; 

4. deelneming aan, medeplichtigheid aan, poging tot, hulp aan, aanzetten tot, vergemakkelijken van, of het geven van 
raad met het oog op het begaan van een van de in de voorgaande drie punten bedoelde daden. 

Facultatieve uitsluitingsgronden boven de Europese aanbestedingsdrempel4  
(aanbestedende dienst kruist, indien hij uitsluitingsgronden op deze aanbesteding van toepassing heeft verklaard, 
de desbetreffende uitsluitingsgronden aan) 

De aanbestedende dienst dient, indien hij facultatieve uitsluitingsgronden stelt, aan te geven welke facultatieve 
uitsluitingsgronden bij de betreffende aanbesteding van toepassing zijn. De aanbestedende dienst kan er ook voor kiezen 
om geen facultatieve uitsluitingsgronden te stellen. In dat geval hoeft de aanbestedende dienst niets in te vullen bij punt 3. 
Indien de aanbestedende dienst wel facultatieve uitsluitingsgronden stelt, moet hij per aanbesteding afwegen of het relevant 
en proportioneel is om de facultatieve uitsluitingsgronden te stellen. 

3.1 	❑ zijn onderneming niet verkeert in staat van faillissement of liquidatie, diens werkzaamheden niet zijn gestaakt, jegens 
hem geen surseance van betaling of een (faillissements-)akkoord geldt, en zijn onderneming niet verkeert in een 
andere vergelijkbare toestand ingevolge een soortgelijke procedure die voorkomt in de op hem van toepassing zijnde 
wet- of regelgeving; 

tegen zijn onderneming of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het tijdstip van het indienen van 
het verzoek tot deelneming of de inschrijving niet een onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak is gedaan op 
grond van overtreding van op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving wegens overtreding van een voor hem 
relevante beroepsgedragsregel; 

In de Gids proportionaliteit wordt in de tekst bij voorschrift 3.5A, dat ziet op de facultatieve uitsluitingsgronden, aangegeven 
dat de facultatieve uitsluitingsgrond van het begaan van een ernstige fout in de uitoefening van het beroep een open norm 
is die voor meerdere uitleg vatbaar is en daardoor lastig is toe to passen. Vervolgens wordt aangegeven dat daarom zeer 
restrictief moot worden omgegaan met het stellen van deze uitsluitingsgrond. 

3.3 	❑ zijn onderneming, of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het tijdstip van het indienen van het 
verzoek tot deelneming of de inschrijving in de uitoefening van zijn beroep niet een ernstige fout heeft begaan; 

3.4 	❑ zijn onderneming heeft voldaan aan verplichtingen op grond van op hem van toepassing zijnde wettelijke bepalingen 
met betrekking tot betaling van sociale zekerheidspremies of belastingen; 

Op basis van het verstrekken van foutieve of onvolledige inlichtingen in het kader van deze aanbesteding mag de 
aanbestedende dienst eon onderneming uitsluiten in een lopende aanbestedingsprocedure. Onder inlichtingen die verstrekt 
worden in het kader van aanbestedingsprocedures, zoals bedoeld in punt 3.5, valt alle informatie die door de 
aanbestedende dienst verlangd wordt in het kader van de aanbesteding. 

3.5 	❑ zijn onderneming, bij het verstrekken van inlichtingen die door de aanbestedende dienst van hem waren verlangd in 
het kader van aanbestedingprocedures, zich niet in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen of zijn 
onderneming deze inlichtingen niet, of niet volledig heeft verstrekt. 

Artikel 	inbesiecling: vet 
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Bij een samenwerkingsverband (combinatie)gaat het om meerdere ondernemingen die gezamenlijk 
inschrijven op een opdracht. Onder 1.5 dienen de ondernemingen te worden genoemd die deel 
uitmaken van het samenwerkingsverband. De deelnemer(s) uit het samenwerkingsverband dienen ieder 
afzonderlijk de Eigen verklaring in te dienen. 

NB. Het gaet hier om een samenwerkingsverband en niet om de situatie waarin een beroep wordt gedaan 
op een derde. Derden waarop door de onderneming een beroep wordt gedaan, hoeven de Eigen verklaring 
niet in te vullen. 

1.5 	(Indien van toepassing) 	 Naam: 	 Telefoonnummer: E-mail: 
Overige deelnemer(s) in het 
samenwerkingsverband: 

Naam: 	 Telefoonnummer: E-mail: 

Naam: 	 Telefoonnummer: E-mail: 

Naam: 	 Telefoonnummer: E-mail: 

Naam: 	 Telefoonnummer: E-mail: 

Bij 1.6 dient, indien sprake is van een samenwerkingsverband, in ieder geval de naam te worden weergegeven 
van de onderneming die namens het samenwerkingsverband de pen voert. 

1.6 	(Indien van toepassing) 
Naam penvoerder 
samenwerkingsverband: 

Het gevraagde in deze Eigen verklaring dient gelijk te zijn aan hetgeen in de overige aanbestedingsstukken wordt gevraagd. 

Ondergetekende verklaart hierbij dat: 

Verplichte uitsiuitingsgronden boven de Europese aanbestedingsdrempel3  
zijn onderneming of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het tijdstip van het indienen van het verzoek tot 
deelneming of de inschrijving niet bij een onherroepelijke rechterlijke uitspraak is veroordeeld wegens: 

De onder 2.1 genoemde verplichte uitsluitingsgronden moeten bij aanbestedingen boven de Europese 
aanbestedingsdrempels altijd worden gevraagd. Onder deze uitsluitingsgronden vallen in ieder geval veroordelingen op 
grond van de volgende artikelen uit het Wetboek van Strafrecht: 140, 177. 1773, 178, 225. 226, 227, 227a, 227b of 323a, 
328ter, tweede lid. 42obis. 42oter of 42oquater. 

2.1 	deelname aan een criminele organisatie; hieronder vallen de volgende gedragingen: 
i. gedragingen van een persoon die opzettelijk en met kennis van het oogmerk en van de algemene criminele activiteit 

van de organisatie dan wel van het voornemen van de criminele organisatie om de betreffende strafbare feiten te 
plegen, actief deelneemt: 

- aan activiteiten van een criminele organisatie, waaronder wordt verstaan een gestructureerde vereniging die duurt 
in de tijd van meer dan twee personen, die in overleg optreedt om feiten te plegen welke strafbaar zijn gesteld met 
een vrijheidsstraf of met een maatregel welke vrijheidsbeneming meebrengt met een maximum van ten minste vier 
jaar of met een zwaardere straf, welke feiten een doel op zich vormen of een middel zijn om vermogensvoordelen 
te verwerven en, in voorkomend geval, onrechtmatig invloed uit te oefenen op de werking van overheidsinstanties, 
zelfs indien hij niet deelneemt aan de feitelijke uitvoering van de betrokken strafbare feiten en, ander voorbehoud 
van de algemene beginselen van het strafrecht van de betrokken lidstaat, zelfs indien deze niet worden uitgevoerd, 

- aan de andere activiteiten van de organisatie, waarbij hij er tevens kennis van heeft dat zijn deelname bijdraagt tot 
het verwezenlijken van de hierboven genoemde criminele activiteiten van de organisatie. 

z. Gedragingen van een persoon die erin bestaan dat hij met een of meer personen tot overeenstemming is gekomen 
over de uitoefening van een activiteit waarvan de uitvoering neerkomt op het plegen van een hierboven genoemd 
strafbaar feit, zelfs indien hij niet deelneemt aan de feitelijke uitoefening van de activiteit. 

omkoping; onder omkoping wordt verstaan het opzettelijk een ambtenaar onmiddellijk of middellijk een voordeel, 
ongeacht de aard daarvan, voor hemzelf of voor een ander beloven of verstrekken, om in strijd met zijn ambtsplicht een 
ambtshandeling of een handeling in de uitoefening van zijn ambt te verrichten of na te laten; dan wel in de privesector 
opzettelijk, onmiddellijk of rniddellijk, aan een persoon bij diens zakelijke activiteiten een niet gerechtvaardigd voordeel, 
ongeacht de aard daarvan, voor die persoon zelf of voor een derde beloven, aanbieden of verstrekken, in ruil voor het 
verrichten of nalaten door die persoon van een handeling, waarbij die persoon zijn plicht verzuimt; 



Beveiligen 

Onder aanbestedende dienst wordt verstaan de 
staat. een provincie, een g,emeente, een waterschap 
of een publiekrechtelijke instelling dan wel een 
samenwerkingsverband van deze overheden of 
publie.krechtelijke inste.I lingen. 

Eigen verklaring 
voor aanbestedingsprocedures 
van aanbestedende diensten 

Behorende bij aanbesteding 

Naam aanbestedende dienst: 

IGerneente den Haag, dienst OCW, Buitensport 

In to vullen door de aanbestedende dienst 

Naam aanbesteding: 

IRealisatie kunstgras voetbalveld sp. Ockenburgh 

Met referentienummer: 

Wanneer sprake is van een aanbestedingsprocedure 
boven de van toepassing zijnde Europese aanbeste-
dingsdrernpel zijn punt z en 3 van toepassing, 
punt 4 maakt geen deel uit van de Eigen verklaring. 
Wanneer sprake is van een aanbestedingsprocedure 
onder de van toepassing zijnde Europese aanbeste-
ding.sdrempel is punt 4 van toepassing, de punten 
en 3 maken geesi deel uit van de Eigen verklaring.  

12014.12 

Deze aanbesteding betreft: 

0 een aanbestedingsprocedure boven de van toepassing zijnde 
Europese aanbestedingsdrempel,  

O een aanbestedingsprocedure onder de van toepassing zijnde 
Europese aanbestedingsdrempel 

Algemene gegevens 

In to vullen door de onderneming 
	

Onder onderneming wordt een aannemer, leverancier of dienstverlener verstaan. 

1.1 	Naam onderneming: 

   

1.2 	Gegevens onderneming: 
Vestigingsadres: 

Straat en huisnummer: Postcode: Woonplaats: 

Land van vestiging: 

Telefoonnummer: 
	

E-mail: 

Postadres: 
	

Postbus: 
	

Postcode: 	Woonplaats: 

1.3 	Nummer van inschrijving in het 
handelsregister', dan wel een 
overeenkomstig register van 
het land van vestiging van de 
onderneming: 

1.4 	Gegevens contactpersoon 
van de onderneming:  

Het gaat hier om de persoon, binnen de bij 1.1 genoemde onderneming, met wie het contact over deze 
aanbesteding zal lopen. 

Naam: 
	

Telefoonnummer: E-mail: 

Den Europese drempelwaarden voor overheidsopdrachten sijn vastgelegd in artikel 7 va de richtlijn 2004/167EG. De Europese 

Commissic stelt clke twee jaar nieuwe drompelwaarden vast. demo worden gepubliccerd in het publicatieblad van de Europese Unie. 

2 Artikel 2. H3ndelgegiSterwet 2007 
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Bijlage 01 Aanbestedingsdocumenten 
- Eigen Verklaring; 

Inschrijvingsbiljet; 
- I nschrij vingsstaat; 

Spec ficatieformulier bijdrage RAW; 



FIFA Pref,fp:,  Producer 

FE '1 

Heijmans Wegen B.V. 

Afdeling Sport & Groen 

T.a.v.t 	 

Landjuweel 35 

3905 PE VEENENDAAL 

Genemuiden, 23 juni 2014 

Betreft: Onderhoudsverplichting geweven kunstgrasconstructie Kyocera Stadion ADO Den Haag 

Geachte heer 

GreenFields B.V. verstrekt een FIFA ** prestatiegarantie (performance guarantee) voor de geweven 

kunstgrasconstructie in het Kyocera Stadion gedurende 5 jaren lopende van medio 2014 t.m. medio 2019, 

tevens de looptijd van de overeenkomst. Dit betekent dat er gedurende deze periode geen aflopende 

geldelijke vergoeding van toepassing is. 

Deze garantie wordt gegeven onder de volgende voorwaarden: 

1 	Het kunstgrasveld wordt niet aangepast zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

GreenFields B.V., welke niet op onredelijke gronden zal worden onthouden; 

2 	Het kunstgrasveld wordt niet gebruikt voor andere toepassingen dan voetbal als niet de daartoe 

vereiste voorzieningen worden getroffen (bijv. bedekkingen bij evenementen, zog. portable 

flooring); 

3 	Het kunstgrasveld wordt niet betreden met ander schoeisel dan geschikt voetbalschoeisel; 

4 	Het volgende groot onderhoud dient te worden uitgevoerd: 

decompacteren en beluchten van het Kunstgrasveld (2x per jaar); 

dieptereiniging van het Kunstgrasveld (1 x per jaar); 

bestrijden onkruid, mos- en algen; 

herstellen naden en gespoten belijning voor zover nodig door normaal gebruik. 

5 	Het volgende klein onderhoud dient te worden uitgevoerd: 

wekelijks borstelen van het kunstgrasveld met een driehoeksbezem en/of veegdek; 

bijvullen infill op intensief bespeelde delen van het veld (penaltystippen, cornergebied en doelgebied); 

schoonblazen van het kunstgrasveld met licht materieel, inclusief het opnemen van verontreiniging en 

verwijderen blad; 

bestrijden/verwijderen onkruid langs opsluitband. 

T: +31 10138 3372010 
F: +3110138 3372011 
E: infordgreenfields.eif 
I: www.greenfields.eu  

GreenFields B.V. 	 Nylonstraat 7 
The Royal bank of Scotland 75.99.28.797 8281 JX Genemuiden 
1BAN code NL69 RBOS 0759 9287 97 	P.O. Box 218 
Swift code RBOSNL2A 	 8280 AE Genemuiden 
VAT-nr. NL 8121.78.816.801 	 The Netherlands 
Chamber of commerce 05073258 

All our business is undertaken subject to our general terms & sales conditions, in Its latest version. A copy of those conditions will be forwarded on first request. 
The amount 011ie debt in this invoice is subject to a charge in favour of: IFS Finance 9.V., Rotterdam. The Netherlands. Innen vordering op u is.door ens verpand aan ION Finance B.Y. Rotterdern.l. 
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6 	Schriftelijke registratie van de speeluren (datum, begin- en eindtijden) dient juist, volledig en tijdig 

plaats te vinden. 

7 	Schriftelijke registratie van de onderhoudsactiviteiten (datum, begin- en eindtijden) dient juist, 

volledig en tijdig plaats te vinden. 

8 	De aanneemsom voor het leveren en installeren van het kunstgrasveld is/wordt voldaan. 

Indien blijkt dat aan bovenstaande voorwaarden niet wordt voldaan, dan wordt hiervan schriftelijk melding 

gemaakt aan de Gemeente Den Haag. De gemeente Den Haag krijgt vervolgens drie (3) maanden de 

gelegenheid om het onderhoud op peil te brengen. Wanneer hier geen gehoor aan wordt gegeven, dan 

wordt de Gemeente Den Haag nogmaals gemaand. De gemeente krijgt dan nog slechts een (1) maand het 

onderhoud in overeenstemming met de garantievoorwaarden te brengen. Blijft de gemeente vervolgens in 

gebreke, dan vervalt de garantie door een schriftelijke ingebrekestelling van Greenfields. 

Mochten de spelersvoorkeuren (i.v.m. hardere dan wel zachtere ondergrond) uitwijzen dat decompacteren 

meer of minder frequent zou moeten plaatsvinden, dan vindt eerst overleg plaats tussen Greenfields en de 

Gemeente Den Haag, alvorens een besluit hiertoe wordt genomen. 

Zij er nog vragen of opmerkingen, aarzelt u dan niet met ons in contact te treden. 

Hoogachtend, 

GreenFields B.V. 

Directeur Operations 

GreenFields B.V. 	 Nylonstraat 7 
The Royal bank of Scotland 75.99.28.797 8281 JX Genemuiden 
IBAN code NL69 RBOS 0759 9287 97 	P.O. Box 218 
Swift code RBOSNL2A 	 8280 AE Genemuiden 
VAT-nr. N1.8121.78.816.1301 	 The Netherlands 
Chamber of commerce 05073258 

T: +31 10138 3372010 
F: +3110138 3372011 
E: infokigreenfields.eu 
I: www.greenfietds.eu  

- Alt our business is undertaken subject to our general terms & sales conditions. in its latest version. A copy of those conditions will be forwarded on first request. 
- The amount of the debt in this invoice is subject to a charge in favour of: IFS Finance ay.. Rotterdam. The Netherlands. fence vordering op u is door ons wean,: aan IFS Finance B.V. Rotterdanti 
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Groan, Grand en infra I 

Onderhoudsplan kunstgras voetbalvelden FieldTurf 60mm Coolplay 

OPDRACHTGEVER 
	

GEMEENTE DEN HAAG, DIENST OCW 

SPORTPARK, VELDNR. 	 CRAEYENHOUT, VELD 1 

VERENIGING 
	

H BS 

Contactpersoon tijden onderhoudstermijn: 

Contactpersoon onderhoudswerkzaamheden: 

ONDERHOUDSPLAN 

FieldTurf 60 mm CoolPlay kunstgras systemen beschikken over 3-layered infill systemen. 3 layered 

systemen bestaan uit een stabiliserende zandlaag, een performance infill van rubber-zand mix en een 

dresslaag van PureFill (kurk). Het onderhoud is er op gericht om: 

- Vervuiling van de infill tegen te gaan 

De infill te egaliseren en de laagdikte op minimaal 38 mm te houden 

De infill los te houden ten behoeve van behoud sporttechnische eigenschappen 

- infill egaal te houden met voldoende een natuurlijk infill materiaal gemaakt van 100% kurk. 

Kurk bezit de eigenschappen dat het blijvend elastisch is, een grote weerstand tegen slijtage heeft en 

geen vocht opneemt. PureFill wordt voornamelijk toegepast in dichtgetufte kunstgrassystemen. 

Ondanks de hoge vezelbezetting dient, door het lage soortelijke gewicht extra aandacht te worden 

besteed aan de laagdikte van de infill op de intensief bespeelde plekken (zie decompacteren, egaliseren 

en bijvullen infill). 

Het specialistisch onderhoud van een kunstgrasveld met het CoolPlay infill is onderverdeeld in 

wekelijkse, periodieke en jaarlijkse activiteiten. Hieronder volgt een overzicht van de verschillende 

vormen van onderhoud. 

KLEIN EN DAGELIJKS ONDERHOUD 

Klein en dagelijks onderhoud wordt uitgevoerd door de vereniging met toezicht door AH Vrij. 

Het verwijderen van zwerf- en overig afval op de kunstgrasvelden en rondom de velden valt onder het 

dagelijks onderhoud alsmede het verwijderen van kauwgom op de velden. 

— 

	

	Ingetrapte kauwgom kan het beste verwijderd worden met Selfon 78. Gebruik voor het verwijderen 

van andere verontreinigingen nooit oplosmiddelen zoals tri, aceton of alcoholbevattende middelen. 

Aangezien vele stoffen zich niet of nauwelijks hechten aan de kunstgrasvezel zal een behandeling 

met schoon water meestal voldoende blijken te zijn; 



WEKELIJKS ONDERHOUD 

Het wekelijks onderhoud, zal het eerste jaar worden uitgevoerd door de AH Vrij en dient, afhankelijk van 

de gebruiksintensiteit en het jaargetijde, bij voorkeur wekelijks maar met een minimum van circa 40 

keer per jaar te worden uitgevoerd. Een kunstgrasveld dient tijdens het wekelijks onderhoud 

vrijgemaakt te worden van organisch en niet-organisch materiaal (bladeren, takjes, mos en zwerfvuil). 

Dit voorkomt dat het infill-materiaal (PureFill en zand/rubber mix) verontreinigd raakt. Daarnaast 

dienen de velden met dezelfde frequentie bewerkt te worden met of de Bristly Power (Combinatie van 

een borstelset en wied-eg pennen) of een Air-rake (wiedeg) altijd in combinatie met een rubber 

sleepmat, om het infill-materiaal gelijkmatig en de bovenlaag in beweging te houden. Het in beweging 

houden van de bovenlaag is noodzakelijk om groei van organisch materiaal tegen te gaan en de 

sporttechnische eigenschappen en waterdoorlatendheid op niveau te houden. 

Het klein en wekelijks onderhoud omvat de volgende werkzaamheden (wekelijks): 

Het regelmatig verwijderen van blad, glas, takjes en andere verontreinigingen 
- Schoonblazen van de kunstgrasvelden met een bladblazer, inclusief het opnemen van de 

verontreiniging. Ook kan gebruik worden gemaakt van een grashark met kunststof of rubberen 

tanden. Gebruik nimmer een veeg-zuigmachine; 

- ingetrapte kauwgom kan het beste verwijderd worden met Selfon 78. Gebruik voor het verwijderen 

van andere verontreinigingen nooit oplosmiddelen zoals tri, aceton of alcoholbevattende middelen. 

Aangezien vele stoffen zich niet of nauwelijks hechten aan de kunstgrasvezel zal een behandeling 

met schoon water meestal voldoende blijken te zijn; 

- Onkruidbestrijding langs de opsluitband met een biologisch afbreekbaar ; 

- Vrijhouden van het veld van grond uit de omgeving, meegenomen aan het schoeisel of anderszins; 

Besteed steeds aandacht aan de walk-on/walk-off mat; 

- Pas op voor smeltplekken in de mat ten gevolge van vuur of hete voorwerpen; 

Decompacteren, egaliseren & bijvullen infill 
- Wekelijks egaliseren en decompacteren van het veld met een Bristly Power/Junior (borstel-in 

combinatie met wied-eg pennen) of een Air-rake (wied-eg), voorzien van rubber sleepmat. De 

Bristly-Power of Air-Rake zorgt voor het loshouden van het infill materiaal, de rubber sleepmat 

voor het omhooghouden van de vezel en micro-profilering van de infill. De richting wekelijks 

varieren (langsrichting en dwarsrichting veld). Decompacteren is noodzakelijk om het infill 

materiaal los te houden zodat hechting van mos en organische vervuiling wordt tegen gegaan en de 

sporttechnische eigenschappen blijven gewaarborgd. 

De intensief bespeelde delen van het veld (penaltystippen, cornergebied en doelgebied) dienen 

wekelijks te worden aangevuld met PureFill kurk infill. Hierbij dient de minimale hoeveelheid infill 

ten allertijde minimaal 38 mm te bedragen. Doordat PureFill een lichtgewicht infill materiaal is, 

dient hier extra aandacht aan te worden geschonken. De penaltystippen bij frequent uitlopen van 

infill, extra voorzien van zand 

Onderhoud bij hoge temperaturen in de zomer 

Bij hoge temperaturen kan kurk onder wrijving (van bijvoorbeeld onderhoudsmateriaal) elektrisch 

geladen raken waardoor extreme temperatuursontwikkeling ter plaatse van het wrijvingsoppervlak 

plaatsvindt. Hierdoor bestaat het risico op ontstaan van brandplekken in het kunstgras. Bij 
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onderhoud in de zomer dient dit ten alle tijden vooraf te worden getoetst (met Air-Rake en/of 

Borstel) en dient geen onderhoud plaats te vinden indien schroeiplekken aan de vezel ontstaan. 

BRISTLY POWER/JUNIOR 

De Bristly is een combinatie onderhoudsmachine die het egaliseren van de infill uistekend combineert 

met het loshouden van de infill. Een speciaal ontwikkelde zig-zag bezem egaliseert de infill gelijkmatig, 

De instelbare wiedeg pennen zorgen voor het loshouden van de infill tot een diepte van ca 2,5 cm. 

AIR-RAKE 

Speciaal voor het optimaal onderhouden van kunstgras voetbalvelden heeft FieldTurf Benelux een 

onderhoudsmachine ontwikkeld, de Air-rake. De naam Air-rake komt dus simpelweg van 'air' ofwel 

lucht, en 'rake' ofwel hark. De naam zegt precies wat de machine doet: beluchten en harken. De Air-rake 

in combinatie met een rubberen veegmat egaliseert en decompacteert de infill en zorgt ervoor dat de 

performance van het veld op niveau blijft. 

PERIODIEK ONDERHOUD 

Periodiek onderhoud is een aanvulling op het wekelijks onderhoud en zal het eerste jaar worden 

uitgevoerd door AH Vrij. Het periodiek onderhoud is gericht op het preventief verwijderen van 

vervuiling en optimaliseren en egaliseren van de infill. Daarnaast dient de mat te worden gecontroleerd 

op beschadigingen en onregelmatigheden. 

Het periodiek onderhoud omvat de volgende werkzaamheden (in aanvulling op het dageiijks 

onderhoud): 

- Intensief schoonblazen van het veld; 

- Intensief decompacteren en beluchten van het veld met enkel de wiedeg pennen van de Bristly-

Power of een Air-rake op plaatsen die niet regelmatig worden bespeeld. Dit is gewenst om het 

PureFill infill-materiaal te egaliseren en los te houden. De Air-rake is te gebruiken in de hefinrichting 

van een trekker; 

Mos- en onkruidgroei bestrijding indien nodig, mechanisch of chemisch. Hiervoor dienen zorgvuldig 

gekozen producten te worden gebruikt (raadpleeg altijd eerst de voorschriften op de verpakking en 

de lokale regelgeving); 

Beschadigingen aan de mat 

— Controleren naden en belijning. Indien er beschadigingen zijn geconstateerd, dit Believe direct te 

melden bij FieldTurf Benelux zodat de schade hersteld kan worden om erger te voorkomen; 

JAARLIJKS SPECIALISTISCH ONDERHOUD EN INSPECTIE 

Om de organische- en niet organische vervuiling in en op het veld te verwijderen dient de infill van de 

kunstgrasmat jaarlijks intensief gereinigd te worden. Tijdens het reinigen wordt de Pureinfill ontdaan 

van verontreiniging. 

Jaarlijks specialistisch onderhoud omvat de volgende werkzaamheden: 

Herstellen naden en belijning; 

- Dieptereiniging PureFill en infill mix laag. 

Inspectie, inclusief rapportage en invullen logboek en actielijst; 
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Volgend uit de inspectie: Bijvullen infill-materiaal over het gehele veld middels na-dressen 

.BIJVULLEN ZAND-RUBBER MIX OF PUREFILL INFILL 

Het infill-materiaal is belangrijk om de vezel rechtop te houden en slijtage te minimaliseren. Als 

onderdeel van het onderhoud zal de opdrachtgever tijdens het wekelijks- en periodiek onderhoud de 

intensief bespeelde plekken controleren en bijvullen. Op basis van de inspecties wordt geadviseerd of 

de velden in zijn geheel voldoende laagdikte bezitten en bijgevuld dienen te worden. Het bijvullen van 

het infill-materiaal van het totale kunstgrasveld dient gemiddeld om het jaar plaats te vinden. E.e.a. is 

echter sterk afhankelijk van het gebruik en de gebruiksintensiteit van het kunstgrasveld. 

Het aanvullen van de infill van een kunstgrasveld bestaat uit het opbrengen van nieuw materiaal en het 

vegen van het gehele veld. De hoeveelheid materiaal en kosten voor het aanbrengen volgen uit de 

jaarlijkse inspectie en zullen worden afgestemd met de opdrachtgever. 

INSPECTIE 

Tijdens de door AH Vrij uit te voeren inspectie zal de gehele conditie van het veld en de uitvoering van 

het onderhoud beoordeeld worden. De resultaten van de inspectie en de beoordeling worden 

gerapporteerd aan de opdrachtgever. Wanneer er reden is voor aanpassing van de uit te voeren 

wekelijkse dan wel periodieke onderhoudswerkzaamheden dan wordt een overleg gepland tussen 

opdrachtgever en AH Vrij waarin de aspecten worden besproken. 

Punten van aandacht bij de inspectie zijn: 

- Verontreiniging (zowel organisch als niet-organisch materiaal); 

- Conditie van het kunstgras; 

- Infill-hoogte; 

- Loszittende naden en belijning; 

Verzakkingen; 

- Doelen (hoogte, uitlijning); 

- Conditie hekwerk/straatwerk; 

Drainage 

De drainage dient regelmatig door of namens de opdrachtgever te worden gecontroleerd en zo nodig te 

worden doorgestoken om een goede werking te behouden (gemiddeld 1 x per 3 jaar). 
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HOE EN WAT? 

Indien de onderhoudsvoorschriften juist worden nageleefd en de voorgeschreven onderhoudswerk-

zaamheden juist worden uitgevoerd, verlengt dit de levensduur van het kunstgrasveld en zorgt het voor 

het behoud van de speleigenschappen. Het onderhoud dient te worden uitgevoerd onder goede 

weersomstandigheden en met het juiste materiaal. 

Door zorgvuldig en frequent onderhoud toe te passen op uw kunstgrasveld voorkomt u dichtslibben van 

de mat en blijven de speeleigenschappen van het veld constant. U kunt veel schade voorkomen door 

snel te handelen bij vervuiling of verkeerd gebruik van de mat. 

ORGANISCH MATERIAAL 

Organisch materiaal op een kunstgrasveld heeft diverse negatieve gevolgen. Wanneer bladafval en 

overig organisch materiaal in grote hoeveelheid op het veld liggen, kunnen deze tijdens trainingen of 

wedstrijden in het infill-materiaal worden ingelopen. Dit kan leiden tot verdichting van de mat. Als 

gevolg van organische processen kan algenvorming optreden, dat kan leiden tot een gladde en 

waterondoorlatende mat. Daarnaast kan de aanwezigheid van organisch materiaal in de mat leiden tot 

onkruidgroei, mosvorming en slechte waterdoorlatendheid. Mosvorming ontstaat voornamelijk op zeer 

schaduwrijke plekken, op locaties waar het kunstgras voor langere tijd bedekt is geweest en op plaatsen 

waar de kunstgrasinvulling weinig in beweging is. 

NIET ORGANISCH MATERIAAL 

Niet-organische materialen zoals glas, rookwaren, blik, kauwgom en andere scherpe voorwerpen zijn 

niet kunstgrasvriendelijk. Deze materialen kunnen ernstige schade aan de mat en gebruikers 

toebrengen. Daarnaast zullen de gebruikers op een zichtbaar verontreinigd veld eerder vuil en 

etensresten achterlaten. Een schoon veld daarentegen zal leiden tot een netter gebruik van het veld. Dit 

laatste dient zoveel mogelijk te worden gerealiseerd. 

De meest effectieve methode is direct na waarneming van de vervuiling deze handmatig of machinaal te 

verwijderen. Daarnaast dient er regelmatig een uitgebreide inspectie te worden uitgevoerd. 

Ter voorkoming van vervuiling dient bij de toegang van het veld een informatiebord met gebruiksregels 

geplaatst te zijn. Daarnaast is het raadzaam om het aantal toegangen tot het veld te minimaliseren. 

.VERKEERD SCHOEISEL 

Schoeisel met platte zolen, dat veelal bij schoolsport wordt gebruikt, heeft een negatief effect op de 

duurzaamheid van het veld. Platte zolen geven een exponentieel hogere slijtage dan noppenschoenen. 

VERPLAATSBARE DOELEN 

Wanneer het kunstgrasveld, buiten de reguliere wedstrijden, ook voor andere activiteiten of trainingen 

gebruikt wordt en daarbij gebruik wordt gemaakt van verplaatsbare doelen, is in verband met de kans 

op beschadigingen en een snellere slijtage van de mat een hoge oplettendheid gewenst. Het verdient de 

voorkeur om de doelen tijdens het verplaatsen op te pakken en niet te slepen over de kunstgrasmat. Bij 

het gebruik van verplaatsbare doelen is het aan te raden de belasting te verdelen over het gehele veld. 

Scherpe delen aan de doelen kunnen onherstelbare schade aan de kunstgrasmat veroorzaken. 
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GEBRUIKSADVIEZEN 

.BETREDEN 

- Betreed het kunstgras uitsluitend via de toegangspoort; 

Zorg dat het schoeisel vrij is van modder, gras en ander vuil; 

- Gebruik de walk-on/walk-off mat of borstels; 

Betreed de kunstgrasmat met volgens de reglementen geschikt schoeisel; 

ZORG 

- Zorg dat het veld vrij blijft van kauwgom en dergelijke; 

- Voorkom smeltplekken in de kunstgrasmat; 

- Pas op met vuur, sigaretten en hete voorwerpen; 

- Neem geen glaswerk mee op het veld; 

MELDING 

- Meld beschadigingen en/of onvolkomenheden direct bij de verantwoordelijke persoon; 

- Wijs hem zo nodig ook op de plekken waar onvoldoende PureFill aanwezig is zoals: 

• penaltystippen 

• cornerplekken 
13 	doelgebieden 

GEBRUIK BU WINTERSE WEEROMSTANDIGHEDEN 

Het product kunstgras is in beginsel vorstbestendig. De polyethyleenvezel (PE) kan goed tegen vorst. Er 

zal mogelijk wel enige verhardingoptreden omdat het materiaal door de vorst wat stugger wordt. De 

moderne kunststofkorrels (TPE) veranderen onder zeer koude omstandigheden nauwelijks. 

Kale of droge vorst 

Problemen met de bespeelbaarheid van kunstgrasvelden ontstaan eigenlijk op het moment dat er 

sprake is van een hoge luchtvochtigheid of als er neerslag valt. Kale of droge vorst is voor kunstgras 

geen enkel probleem en bespelen onder die omstandigheden dus ook niet. Een bevroren kunstgrasveld 

kan lets harder aanvoelen maar bij voldoende vlakheid is bespeling geen probleem. 

Rijp 

Rijp is de witte aanslag die wordt veroorzaakt door het neerslaan en bevriezen van de waterdamp in de 

lucht. Voor een kunstgrasveld is rijp technisch geen probleem. De vezel zal niet afbreken door de 

aanwezigheid van een dun ijslaagje. Er zal wel goed beoordeeld moeten worden in hoeverre de 

aanwezige rijp, zeker bij hardnekkige of ruwe rijp, gladheid van het speeloppervlak veroorzaakt. 

Plaatselijke lichte rijp kan eventueel worden verwijderd door met een licht sleepnet te slepen. 

Ikel 

lizel is eigenlijk niets anders dan regen die bevriest zodra het in aanraking komt met een bevroren 

oppervlak. Er vormt zich dan een ijslaagje waardoor het oppervlak glad wordt. Uzel verdwijnt vaak 

binnen een paar uur, maar kan soms hardnekkig zijn. Bespeling van een beijzeld kunstgrasveld zal in de 

meeste gevallen tot een (tijdelijke) afgelasting leiden omdat het als gevolg van gladheid te gevaarlijk is 

voor de spelers. 

Pagina 6 van 8 



Sneeuw 

Sneeuw is voor het product kunstgras in principe geen probleem. Bespelen van een licht besneeuwd 

veld vormt voor een kunstgrasveld dus geen risico, maar mogelijk wel voor de sporter omdat het glad 

kan worden. Op een volledig besneeuwd kunstgrasveld wordt afgeraden dit te bespelen. Bespeling 

heeft in dit geval tot gevolg dat de sneeuw in de mat en in infill wordt getrapt. De temperatuur hoeft 

maar licht te stijgen en vervolgens weer te dalen en er vormt zich een ijslaagje. lndien er zich een ijslaag 

heeft gevormd, kan er zeker niet worden gespeeld. 

Een aandachtspunt bij het ruimen van sneeuw is dat vrijwel altijd sneeuw- of ijsresten achterblijven. 

Deze kunnen gladheid veroorzaken Sneeuwruimen met sneeuwschuivers wordt niet aanbevolen in 

verband met de risico'sop beschadigingen aan de kunstgrasmat. Sneeuwruimen met sneeuwblazers of 

in handkracht verwijderen is bij grote hoeveelheden zeer bewerkelijk en bovendien wordt met deze 

methode veel PureFill verplaatst, wat tot niet toelaatbare onvlakheden kan leiden. FieldTurf Benelux 

kan op verzoek van de opdrachtgever het kunstgrasveld met specialistisch materieel sneeuw-vrij maken. 

De kosten voor het sneeuwvrij maken zijn afhankelijk van de situatie ter plaatse. Nadat de sneeuw is 

verdwenen dient de PureFill in het veld te worden aangevuld en de PureFill die achter is gebleven op de 

stortplaats van de sneeuw te worden opgeruimd. 

In hoeverre de sneeuw of andere neerslag invloed op de veiligheid van de spelers zal door de 

scheidsrechter moeten worden beoordeeld. Voor het veld heeft dit snort beginnende sneeuwval geen 

directe consequenties. Echter in alle situaties zal moeten worden beoordeeld of bespeling tot gevaar 

voor de sporters leidt. 

Opdooi 

Opdooi is het verschijnsel wanneer na intreden van de dooi het dooiwater niet weg kan door een 

bevroren en water-ondoorlatende ondergrond. Indien bij het dooiproces water op het veld blijft staan, 

dan duidt dat op een afgesloten ijslaag in de constructie. Met bespeling zal dan gewacht moeten 

worden tot het water is verdwenen. Normaliter zal dit een tot hooguit twee dagen duren. Blijft er geen 

water op het veld staan en is het speeloppervlak verder droog en schoon van sneeuw, dan kan er in 

beginsel weer worden gespeeld. Het verdient wel aanbeveling om betreding van het veld met 

onderhoudsapparatuur nog enige tijd uit te stellen tot de vorst volledig is verdwenen. 

onderhoudsapparatuur nog enige tijd uit te stellen tot de vorst volledig is verdwenen. 
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a 	VERWIJDEREN ZWERFVUIL 

Elke week, gedurende het gehele jaar 

Vereniging/Gemeente. 

VERWIJDEREN KAUWGOM 

Elke week, gedurende het gehele jaar 

Vereniging/Gerneente. 

3 	VERWIJDEREN BLAD 

Ter voorkoming van verstikking en 

vervuiling van het instrooimateriaal. 

4 BORSTELEN 

Twee wekelijks, gedurende het gehele jaar. 

Ter voorkoming van vervuiling en verkitting 

rubber. Ook belangrijk voor ingaan van 

vorstperiode in verband met vlakheid. 

5 ONKRUIDBESTIJDING 

Onkruid eventueel verwijderen door middel 

van plukken of chemisch/bioIogisch 

bestrijden. Gemeente. 

6 ALGENBESTRIJDING 

Door middel van chemisch/biologisch 

bestrijden. In overleg met gemeente. 

7 	SPECIALISTISCH ONDERHOUD 

Eenmaal per jaar uit to voeren door 

opdrachtnemer in de periode maart-

oktober. Een en ander afhankelijk van weer 

en werkplanning. 

8 	CONTROLE NADEN 

Regelmatig controleren van naden, belijning 

en andere onregelmatigheden. Melden bij 

verantwoordelijke persoon. Zorg dragen 

voor herstellen. Vereniging/Gemeente. 

9 	PLAATSELLIK BLIVULLEN 

Controleren plekken op voldoende vulling, 

met name in de doelgebieden en veel 

bespeelde plekken. 

GEBRUIK 

Niet betreden bij ijzel en dooi. 
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1. Inleiding 

Kunstgras voetbalvelden zijn onderhoudsarm. Dat wil zeggen dat er weinig onderhoud gepleegd 
hoeft te worden. Maar onderhoudsarm betekent niet dat een kunstgrasveld niet zonder onderhoud 
kan. 

Het doel van dit onderhoudsplan is dan ook om de Gemeente Den Haag en voetbalvereniging Die 
Haghe inzicht te geven in het dagelijks, periodiek en groot gespecialiseerd onderhoud van de 
kunstgras voetbalmat dat is toepast op veld 7op sportpark Ockenburgh te Den Haag. 

Alle onderhoudswerkzaamheden, die in dit onderhoudsplan omschreven staan, zijn conform de 
garantiebepalingen die zijn vastgelegd voor project 2014.12 laanleg bovenbouw kunstgrasveld 7 
Ockenburg', de normen en richtlijnen die zijn vastlegt door de NOC*NSF en de niveaubepalingen 
`Kwaliteitsniveau A (binnen veldafrastering)' en `Kwaliteitsniveau B (buiten veldafrastering) die 
omschreven staan in de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2010 van de CROW. 
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2. Algemeen 

2.1 	Algemene gegevens project 

• Naam 	  
o Plaats 	 
• Eigenaar 	  
• Jaar van aanleg 	 
• Soort velden 	  
e Aantal velden .......... ........... 	 
O Type kunstgrasmat 	 
o Oppervlakte kunstgras 	  

S.V. Die Haghe `Sportpark Ockenburgh' 
Den Haag 
Gemeente Den Haag 
2014 
Kunstgras voetbal 
1 
Evolution XQ® 60 Elite PE 12 
± 7.597 m2 

2.2 	Algemene afspraken onderhoud 

De opdrachtnemer, Heijmans Wegen B.V. afdeling Sport, is na oplevering van het gehele werk 
gedurende een jaar na oplevering (tot 4 juli 2015) verantwoordelijk voor het periodieke en 
specialistisch onderhoud dat wordt bijgehouden in een logboek (zie bijlage 1). Het dagelijks 
onderhoud dient, conform de werkzaamheden die binnen dit onderhoudsplan omschreven staan, 
door de verenigingen en/of gemeente uitgevoerd to worden. De opdrachtnemer zal hierin een vaste 
contactpersoon aanwijzen bij wie de verenigingen/gemeente altijd terecht kan voor vragen en 
binnen dit jaar een drietal overlegmomenten inplant en bijwoont. Te Weten: 

- Najaar 2014 
- Voorjaar 2015 
- 15 juli 2015, einde onderhoudstermijn 

De contactpersonen die vanuit Heijmans Wegen B.V., afdeling Sport voor het onderhoud zijn 
aangewezen: 

Naam Functie Telefoonnummer E-mailadres Opmerking 
Account 
Manager Sport 
en Openbare 
Ruimte 

1  ste 

aanspreekpunt 
I 

111---  —1 

Voorman 
onderhoud 

i 	 1 

Contactpersonen die vanuit de Gemeente Den Haag voor dit project zijn toegewezen: 

Naam Functie Telefoonnumn-z-r E-mailadres Opmerking 
Projectleider 
Buitensport 
Beheer en 
Onderhoud 
Buitensport 
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2.3 	Eigenschappen van kunstgras 

De kunstgras voetbalmat, type Evolution XQ® 60 Elite PE 12, is samengesteld uit kunststof garens. 
Deze kunststof is chemisch inert, dat wil zeggen dat er, op enkele zuren na, onder zeer hoge 
temperatuur, geen chemische aantasting zal plaatsvinden. Het gras is kleurecht, schimmelvrij en 
rotvast. De garens zullen in de loop van de tijd slijten. Deze slijtage begint in de top van de vezel en 
zal te zien zijn als het splijten van de vezeltoppen. Na verloop van tijd zal een stukje van de top 
afbreken en als stof op het veld achterblijven. 

Bij de ontwikkeling van het tapijt is rekening gehouden met een normale slijtage. In de praktijk blijkt, 
dat overmatige slijtage niet voorkomt. Slijtage is natuurlijk zeer afhankelijk van de 
gebruiksintensiteit. Toch moet tijdens het gebruik en het onderhoud steeds aandacht besteed 
worden aan het voorkomen van overmatige slijtage. Voor een voetbalveld is de belasting langs de 
zijlijnen en in het doelgebied het zwaarste. Een groot gedeelte van het onderhoud zal dan ook op 
die pleats moeten gebeuren. 

Om slijtage op het veld gelijkmatig te laten plaatsvinden, is het verstandig om met name de 
trainingen over het gehele speelveld uit te voeren. 
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3. Dagelijks onderhoud 

Het dagelijkse onderhoud dient door de vereniging uitgevoerd te worden conform de onderstaande 
omschrijving. Het dagelijks onderhoud bestaat uit 2 onderdelen, ten eerste het schoonhouden van 
het veld en daarnaast het toezicht houden op het juiste gebruik van het veld. 

3.1 	Schoon houden kunstgras 

Vervuiling is niet te vermijden en gedeeltelijk ook onherroepelijk. Het moet zoveel mogelijk 
voorkomen worden dat het kunstgras vervuild raakt. Vuil moet daarom zo snel mogelijk worden 
verwijderd. Als het vuil eenmaal in het tapijt zit is het slechts met zeer veel moeite te verwijderen. 

Zwerfvuil:  
Zwerfvuil dient zo spoedig mogelijk van het veld te worden verwijderd, om kans op schade, maar 
ook op blessures te voorkomen. Vervuiling als zwerfvuil zal de groei van algen en mos bevorderen 
en over het algemeen de levensduur van het kunstgras verminderen. Het verwijderen van het 
zwerfvuil valt buiten de onderhoudswerken van Heijmans Wegen B.V., afdeling Sport (periode 4 juli 
2014 t/mm 4 juli 2015). Volgens afspraak met de gemeente, wordt dit door de verenigingen 
opgepakt. Dergelijk zwerfvuil dat gedurende het periodieke onderhoud wordt geconstateerd wordt 
wel door Heijmans Wegen B.V., afdeling Sport meegenomen. 

Kauwqom en qlasscherven:  
Speciale vervuiling zoals kauwgom en glas moet voorkomen worden. Kauwgom wordt geheel 
tussen de polen getrapt en is erg moeilijk te verwijderen, terwijI glas door zijn scherpe kanten het 
gras kan beschadigen en bovendien een verhoogde kans op blessures geeft. 

Bij aanwezigheid van kauwgom kan dit verwijderd worden door het te bevriezen met vloeibare 
stikstof. Het kan ook met een oplosmiddel weggewerkt worden (1.1.1. trichloor ethaan). Er mag 
nooit met een mes gestoken of gekrast worden. 

Braaksel en etensresten:  
Deze stoffen hechten niet of nauwelijks aan de vezel. In de praktijk zal schoon water voldoende zijn. 
Er zal nauwelijks vlekvorming optreden. Mocht dit toch het geval zijn, deze dan altijd eerst reinigen 
met water. Daarna kan er beperkt met reinigingsmiddelen gewerkt worden. 
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3.2 	Toezicht op gebruik 

De duurzaamheid en vooral de bespeelbaarheid van een kunstgrasveld is afhankelijk van een 
goede behandeling door de gebruikers. 

Losse attributen:  
Het plaatsen van oefendoelen, en hulpattributen voor training is in principe mogelijk op het veld. 
Attributen zoals doelen mogen ook niet aan het kunstgras vastgemaakt worden. Verder moet er 
voorkomen worden dat bij het verplaatsen van de doelen het kunstgras beschadigd wordt. 
Oefendoelen moeten bij verplaatsing volledig opgetild worden. Er mag niet gesleept worden met 
doelen, hierdoor ontstaat schade aan de kunstgrasmat. 

Als attributen blijven staan, gaat dit ten koste van de vlakheid van de mat, en neemt de kans op 
vervuiling toe. Het is dus noodzakelijk alle attributen na gebruik te verwijderen van het veld. 

Schoenen:  
Voor kunstgras voetbal mogen voetbalschoenen worden gebruikt welke reglementair zijn 
toegestaan door de KNVB. Voordat de spelers het veld op gaan, moeten ze er echter voor zorgen 
dat de schoenen schoon zijn. Eventueel tussen de noppen aanwezige grond/natuurgras dient dan 
ook met behulp van de toepaste borstelmaten (walk-off matten) verwijderd te worden . 

Om het effect van de matten te garanderen dienen de borstelmatten dagelijks door de vereniging te 
worden schoongemaakt en gecontroleerd. 

Roken op de baan:  
Het kunstgras is in combinatie met zand/rubber niet brandbaar. Als er een smeulende peuk op valt 
zal er wel een smeltvlekje ontstaan. Deze vlekken zijn onherstelbaar. Roken is dus verboden op de 
velden. 
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4. Speciale omstandigheden 

4.1 	Bespeelbaarheid 

Op kunstgras kan het gehele jaar doorgespeeld worden. Ook na lichte sneeuwval is het geen 
bezwaar om van het veld gebruik te maken. Met uitzondering van de in 4.2 omschreven 
kanttekeningen. 

Aileen bij opdooi mag het veld niet betreden worden. Opdooi is te herkennen aan plassen water die 
op het kunstgras staan bij dooi-inval. Door de bevroren ondergrond kan neerslag niet afgevoerd 
worden totdat de vorst uit de grond is. Het veld mag dan ook niet betreden worden tot de plassen 
water verdwenen zijn. 

Kunstgras is, indien goed onderhouden, waterdoorlatend en wel zodanig dat er geen plassen op 
kunnen blijven staan. Onder invloed van de tijd en het gebruik zal het gras langzaam vervuilen. De 
waterdoorlatendheid zal daardoor geleidelijk teruglopen. Dit is dan ook de reden om vervuiling te 
voorkomen en het kunstgras te onderhouden. 

4.2 	Bespeelbaarheid in winterperiode 

Zoals hierboven omschreven kan het kunstgras het gehele jaar gebruik worden . Echter met 
uitzondering als de onderstaande situaties zich voordoen: 

Berijpte kunstqrasvelden:  
Wanneer de kunstgrasvelden berijpt zijn (veelal in de ochtend) dan is bespeling verboden. 
Bespeling van berijpte kunstgrasvezels leidt namelijk tot directe breuk van kunstvezels wat leidt tot 
afkeuring van het kunstgrasveld. 

Besneeuwde kunstqrasvelden:  
Wanneer velden zijn ondergesneeuwd is bespeling gewoon mogelijk. Bespeling heeft echter wel tot 
gevolg dat de sneeuwlaag vast getrapt wordt en er een ijslaag ontstaat. Deze ijslaag werkt zeer 
vertragend op de dooi en het weer in gebruik nemen van het veld na afloop van de vorstperiode. 

Het is niet toegestaan om de sneeuw naar de zijkanten van het veld te schuiven. Er bestaat 
hierdoor een kans dat de volledige mat gaat verschuiven met als gevolg dat de belijning gaat 
slingeren of er ontstaan plooien in het kunstgras. 

Bevroren Kunstqrasvelden:  
De kunstgrasvelden kunnen tot een temperatuur van -7 graden gebruikt worden. Bij betreding van 
de velden onder een temperatuur van -7 is de kans op schade aan de kunstgrasvezel groot, het 
daarom verboden de velden onder dergelijke omstandigheden te gebruiken. 

Beiizelde kunstqrasvelden:  
Wanneer de velden bedekt zijn met ijzel dan is bespeling van het veld verboden. Bespeling leidt 
namelijk tot directe breuk van de kunstgrasvezel wat leidt tot afkeuring van de velden. 
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5. Periodiek onderhoud 

Er moet rekening gehouden worden met ongeveer eenmaal slepen per week, per veld. Dit slepen 
moet afwisselend in verschillende richtingen geborsteld worden. Belangrijk is, dat de verticale 
structuur behouden blijft. In het begin, de eerste drie maanden, zal er iets meer aandacht aan 
besteed moeten worden. Het dagelijkse onderhoud bestaat uit twee delen: 

verwijderen van losliggend vuil. 
egaliseren van de rubbervulling. 

5.1 	Slepen / decompacteren en beluchten met een wieteg 

Om het gehele veld te bewerken kan het gesleept worden met een borstel achter een tractor. 
Wanneer bij de onderhoudswerkzaamheden gebruikt wordt gemaakt van een tractor dient deze niet 
over smalle banden te beschikken. Verder zal bij het draaien de snelheid moeten worden 
verminderd en zal er een grote draaicirkel moeten worden aangehouden (6-10 meter) om wringen 
tussen de banden van het voertuig en het kunstgras zo gering mogelijk te houden. 

Na het slepen moet het gehele veld regelmatig van kleur zijn. Met name de eerste maanden zal na 
gebruik het veld er donker uit zien, na het slepen lijkt het weer groen. Dit is het gevolg van 
opspringend rubber boven op het kunstgras komt te liggen. Daarom is het beter om in het begin het 
veld tweemaal in de week te slepen. Na verloop van tijd zal de pooltop gaan ombuigen waardoor 
het rubber beter op zijn plaats blijft en het veld een groenere kleur krijgt. 

5.2 Attributen 

Attributen zoals doelen mogen niet aan het gras vastgemaakt worden. Verder moet er voorkomen 
worden dat bij het verplaatsen van de doelen het kunstgras beschadigd wordt. 
Het normale onderhoud aan de attributen is gelijk aan het onderhoud op natuurvelden, waaronder 
de controle op eventuele schade. 

5.3 Bladeren 

Met oog op de kwaliteit van de kunstgras voetbalmat en de veiligheid van de gebruikers wordt ieder 
jaar het kunstgras ontdoen van blad. Tijdens het rottingsproces worden de bladeren namelijk zacht 
en glibberig. Hierop kunnen de spelers op uitglijden en ernstig verwonden. Het laten liggen van het 
blad verhoogd tevens het organische stof langs de randen van het asfalt, of te wel kans op 
onkruiden wordt hiermee verhoogd. 

Bladeren kunnen het best verwijderd worden met een blaasmachine. De bladeren moeten naar een 
kant geblazen worden en daar met een rubber hark of een bezem verzameld en van het veld 
gehaald worden. Gebruik nooit een zuigmachine, deze zal een gedeelte van de infill (rubbervulling) 
tussen de polen uit zuigen. 

5.4 Controleren 

Gedurende het periodiek onderhoud wordt het kunstgras ook visueel gecontroleerd op de punten 
die omschreven zijn in pagraaf 6.6 . Bij eventuele gebreken zal dit direct worden gemeld. 
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6. Groot en gespecialiseerd onderhoud 

6.1 	Ant mos- en algenbehandeling 

Tijdens het schoonmaken moet eventueel onkruid langs de rand verwijderd worden. Dit is 
gemakkelijk uit te voeren door met een schop langs de randen te "krabben". Het is veel eenvoudiger 
om mossen te voorkomen dan om ze te verdelgen. Chemische bestrijding wordt steeds moeilijker in 
verband met de arbeidsomstandighedenwet en de wet op bestrijdingsmiddelen. Vandaar dat dit 
door gekwalificeerde personen dient te gebeuren. 

Mocht het toch voorkomen dat mossen en algen tussen de polen van het kunstgrasmat ontwikkeld, 
mede doordat het speelveld zich bevind in de open buitenlucht bevindt (blootstelling aan regen, 
andere weersomstandigheden en zaden van omliggende beplanting), adviseren wij j om het 
kunstgras ieder jaar 2 maal te behandelen met een anti-mosbehandeling. 

6.2 	Decompacteren en beluchten 

Het rubberinfill materiaal van het kunstgras voetbalveld zal zonder ingrijpen na verloop van tijd met 
de vezels samenklitten. Om dit te voorkomen is het belangrijk dat het kunstgras twee maal per jaar 
gedecompacteerd en belucht word. Het decompacteren van het kunstgras is een heel belangrijk 
onderdeel van het onderhoudsprogramma. De machine zorgt ervoor dat de infill gedecompacteerd 
en "gelucht" wordt. Het decompacteren is van belang om het veld weer te laten voldoen aan de 
sporttechnische eigenschappen. Daarnaast zorgt het decompacteren ervoor dat de infill los komt en 
daardoor is het makkelijker om de infill te reinigen . 

6.3 	Dieptereiniging 

Na het decompacteren volgt het 1 maal per jaar zeven en filteren van de infill. Het grovere vuil wordt 
uit de mat geborsteld en wordt daarna gescheiden van de infill door een zeef, het fijnere stof door 
een afzuigsysteem. Het reinigen van de infill is van belang bij alle sportvelden, omdat zowel afval 
als organisch materiaal zich ook tussen de infill nestelt, wordt verwijderd. Na de reiniging van de 
infill, is het van belang dat de infill weer gelijkmatig verdeeld wordt over het veld. Dit gebeurt door de 
infill in het veld te borstelen en of te slepen met een sleepmat. 

6.4 	Bijstrooien van infill 

Het infill dat in de voetbalmat wordt toegepast zorgt ervoor dat het kunstgras op zijn plek blijft 
liggen, de voetbalnoppen niet door de mat prikken en de vezels van het kunstgras minder snel 
verslijt. Door het jaar heen kan het voorkomen dat op bepaalde plekken binnen het veld, waarin het 
kunstgras intensief bespeeld wordt, minder infill gaat omvatten. Om dit te voorkomen dat mat door 
tekort aan infill beschadigd raak inspecteren we gedurende het groot gespecialiseerd onderhoud 
visueel de infill en op plekken waar echt tekort is strooien wij infill bij. 
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6.5 	Herstellen naden van belijning en kleine reparaties 

Op plekken waar twee rollen tegen elkaar verlijmd zijn, of waar de lijnen en/of stippen in het 
kunstgras zijn gesneden kan het voorkomen dat deze van elkaar los raken. Om onnodige blessures 
aan de spelers toe te voorkomen is het belangrijk dat deze onvolkomenheden tijdens een 
inspectieronde worden opgemerkt en zo spoedig mogelijk worden hersteld. Tijdens een 
inspectieronde is het dan ook belangrijk dat men infill en een lijmkit op voorraad heeft om dit 
terplekken op te lossen. Dergelijk reparaties worden dan ook in de checklist vermeld. Bij grote 
reparaties en/of slijtages stellen wij meestal voor om alvorens een overleg pleats te laten vind, om 
dergelijke herstelwerkzaamheden aan te pakken. 

6.6 Inspecteren 

Om de conditie van de kunstgras te monitoren dient het kunstgras een maal per jaar aan een 
inspectie onderworpen te worden, dit wordt gedaan aan de hand van een checklist (bijlage 2a/b). 
Deze checklist leidt uiteindelijk tot een onderhoudsplan, die conform het desbetreffende kunstmat 
gebruikt kan worden. De volgende onderdelen worden tijdens deze inspectie geInspecteerd: 

Controle infill en vezellengte:  
De infill en vezel wordt gecontroleerd en de hoogte van de infill en vezellengte wordt weergegeven 
in een overzicht van het veld (bijlage 2a/b). Wanneer blijkt dat de er te weinig infill in de mat zit kan 
dit grote gevolgen hebben aan de vezellengte. De vezellengte wordt hierin visueel gecontroleerd om 
slijtage. Op basis van deze slijtage wordt er een advies gegeven met betrekking tot de levensduur 
van de kunstgrasmat. Met name op veel bespeelde plekken is de mat veelal onderhevig aan 
slijtage, dit kan leiden tot het advies om bepaalde plekken te vervangen door een nieuw stuk 
kunstgras. 

Controle infillverdeling:  
De infillverdeling wordt gecontroleerd tijdens infillmeting. Bij voetbalvelden komt het voor dat de 
verdeling op veel bespeelde plekken niet goed is. Deze plekken worden visueel gekeurd door de 
inspecteur en de resultaten worden weergegeven in de checklist. 

Visuele controle vlakheid en vuilheid:  
Er wordt gekeken naar de algemene toestand van het veld, dit houdt in dat er onder andere wordt 
gecontroleerd op vlakheid en vuilheid op het speelveld en de onderhoudstegel die er langs ligt. Met 
name aan de zijkanten van het veld ontstaat er veelal aangroei van onkruid, mos en algen. In de 
checklist wordt de gradatie van deze vuilheid genoteerd en op basis daarvan volgt er een advies 
voor al dan niet reinigen. 

Controle naden en belijninq en lokaliseren van reparatiepunten:  
Tijdens de inspectie wordt er een overzicht gemaakt van punten die gerepareerd moeten worden. 
De naden en de belijning worden daarom nagelopen en gecontroleerd op punten waar het 
kunstgras los zit. Ook wordt er gekeken naar brandplekken en stukken kunstgras die eventueel 
vervangen dienen te worden. De uit te voeren reparaties zijn altijd conform de garantievoorwaarde. 

Controle veel bespeelde plekken:  
Op een kunstgrasveld zijn er een aantal plekken waar veel op gespeeld wordt. Hierbij kunt u denken 
aan penaltystippen, doelgebieden, cornercirkels, baselines, ovalen, bovenste deel van de hockey-
cirkel en de afslagstrepen van de strafcorners. Deze plekken worden extra gecontroleerd op de infill 
en slijtage. Wanneer dit niet aan de infill-eisen voldoet, wordt dit genoteerd op het overzicht van het 
veld (bijlage 2a/b). 
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7. Voorwaarden en uitgangspunten 

In het eerste jaar na oplevering, waarin het periodieke en het grote (gespecialiseerde) onderhoud 
(tot 4 juli 2015) onder Heijmans Wegen B.V., afdeling Sport valt, gelden de onderstaande 
voorwaarden en uitgangspunten. 

	

7.1 	Bepalingen m.b.t. de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden 

• De werkzaamheden worden uitgevoerd op een vooraf afgesproken tijdstip; 
• Dit tijdstip wordt minimaal week vooraf door Heijmans Wegen B.V., afdeling Sport aan de 

opdrachtgever kenbaar gemaakt; 
O De uitvoering der onderhoudswerkzaamheden vindt pleats op werkdagen van maandag 

dinsdag donderdag vrijdag tussen 07.00 uur en 18.00 uur; 

	

a 	Indien een onderhoudsbeurt door slechte weersomstandigheden niet op het afgesproken 
tijdstip kan plaatsvinden, is Heijmans Wegen B.V., afdeling Sport niet aansprakelijk voor 
welke schade dan ook; 

• De opdrachtgever draagt zorg voor een onbelemmerde toegang van het te behandelen 
speelveld op het afgesproken tijdstip; 

	

a 	Indien van de zijde van de opdrachtgever een onderhoudsbeurt niet op het afgesproken 
tijdstip kan doorgaan, dient deze daarvan tijdig, d.w.z. uiterlijk 24 uur voor het afgesproken 
tijdstip, aan Heijmans Wegen B.V., afdeling Sport te berichten. Extra kosten voortvloeiend 
uit een te late of niet ontvangen berichtgeving zullen aan de opdrachtgever in rekening 
worden gebracht. 

	

7.2 	Werkzaamheden die buiten het onderhoudsplan vallen 

Reparaties die het gevolg ziin van:  

	

a 	Verkeerd gebruik; 
® Ongelukken, onheil (met inbegrip van brand, overstroming, wateroverlast, storm, 

blikseminslag, aardbeving en molest); 
• Verkeert gebruikte materialen, anders dan voorgeschreven; 
• Vernielingen; 
• Schade in verband met normale slijtage; 
• Alle onderhoudswerkzaamheden die het gevolg zijn van de uitsluitingen genoemd in de 
• garantiebepalingen, indien het speelveld door Heijmans Wegen B.V., afdeling Sport is 

aangelegd; 
• Alle noodzakelijk geachte onderhoudswerkzaamheden die buiten het onderhoudscontract 

vallen zullen door Heijmans Wegen B.V., afdeling Sport aan de opdrachtgever worden 
gemeld. Hiervoor kan desgewenst een passend reparatievoorstel worden gemaakt. 

Overige werkzaamheden die buiten het onderhoudscontract vallen; 

	

a 	Het onderhoud buiten de kunstgrasvelden 
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Partijkeuring zand Daal en Bergselaan 18 (HBS) in Den Haag 

Inleiding 

	

1.1 
	

Algemeen 

In opdracht van KIWA ISA Sport B.V. heeft Geofox-Lexmond by op 14 oktober 2014, 

3.616 m3  / 6.690 ton zand gekeurd op een natuurgras voetbalveld, gelegen aan de Daal en 
Bergselaan 1B (HBS) in Den Haag. De keuring is uitgevoerd conform het Besluit en de Regeling 

bodemkwalitee2. 

De aanleiding tot het onderzoek zijn de voorgenomen reconstructiewerkzaamheden ter plaatse 
van het huidige natuurgras voetbalveld. De opdrachtgever heeft de wens de partij zand die 

vrijkomt elders her to gebruiken. 

Het Besluit bodemkwaliteit stelt op basis van een generiek, dan wel gebiedsspecifiek 
toetsingskader regels voor de toepassingsmogelijkheden van grond. Het doel van het onderzoek 
is het bepalen van de milieuhygienische- en indicatieve civieltechnische kwaliteit van het zand 
en daarmee de hergebruikmogelijkheden conform het Besluit bodemkwaliteit. 

Aan de orde komen: het vooronderzoek en de onderzoeksopzet, de werkzaamheden en 
resultaten, de interpretatie, en de conclusie en aanbevelingen. 

	

1.2 	Kwaliteitsborging 

Geofox-Lexmond by is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodemonderzoek (VKB) en is een 
Kwalibo erkende instantie voor het uitvoeren van monsternemingen ten behoeve van 
partijkeuringen grond en (niet) vormgegeven bouwstoffen in het kader van het Besluit 
bodemkwaliteit conform de "Beoordelingsrichtlijn monsterneming voor Partijkeuringen" van de 
Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer, nummer 1000' (kortweg BRL SIKB 
1000) en het werkprotocol 10014  (Monsterneming voor Partijkeuringen Grond en Baggerspecie). 
Het procescertificaat van Geofox-Lexmond by en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend 
van toepassing op de activiteiten betreffende de monsterneming en de overdracht van de 
monsters, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium of 
aan de opdrachtgever, als deze in het kader van het Besluit bodemkwaliteit een ministeriele 
aanwijzing heeft verkregen. Ook de eindrapportage valt onder het certificaat. AIIe overige 
werkzaamheden die in het kader van dit project zijn uitgevoerd vallen onder de kwaliteitsborging 
van de certificaten ISO 9001: 2008, BRL SIKB 2000 en VCA**. 

	

1.3 	Onafhankelijkheidstoets 

Geofox-Lexmond by heeft, als onafhankelijk milieuadviesbureau, geen duurzame 
rechtsbetrekking met de eigenaar van de onderzochte partij grond, onderzochte onderzoeks- of 
toepassingslocatie zodat de onafhankelijkheid van het uitgevoerde onderzoek is gewaarborgd. 

Besluit bodemkwaliteit, Staatsblad 2007, nr, 469, d.d. 22 november 2007 tot en met de meest recente wijziging. 
2  Regeling bodemkwaliteit, Staatscourant 2007, nr. 247, d.d. 20 december 2007 tot en met de meest recente wijziging. 

Beoordelingsrichtlijn Monsterneming voor Partijkeuringen BRL SIKB 1000, versie 8.1, d.d. 12 december 2013. 
protocol 1001, Monsterneming voor Partijkeuringen Grond en Baggerspecie, versie 2.1, d.d. 12 december 2013. 
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Partijkeuring zand Daal en Bergselaan 1B (HBS) in Den Haag 

2 	Vooronderzoek en onderzoeksopzet 

2.1 	Vooronderzoek 

Algemeen 
Ten behoeve van de voorgenomen werkzaamheden dient ter plaatse het zand van 
0,0 — 0,4 m-mv ontgraven te worden, waarvan het dieptetraject van 0,0 tot 0,4 m-mv gekeurd 
dient te worden. 

De partij zand is voor aanvang van de werkzaamheden (op basis van door de opdrachtgever 
beschikbaar gestelde informatie) vastgesteld op een volume van circa 3.110 m3  / 5.754 ton. 

De lokale ligging van de onderzoekslocatie is aangegeven in bijlage 1. Aanvullend zijn in bijlage 
5 foto's van de partij opgenomen. 

Bodeminformatie 
Om na te gaan wat de vermoedelijke kwaliteit is van de partij, is de bodemkwaliteitskaart van 
de Gemeente Den Haag geraadpleegd (CSO, juli 2012, bodemkwaliteitskaart Gemeente Den 
Haag, ontgravingskaart bovengrond, projectnummer: 101034). 

Op basis van de bodemkwaliteitskaart blijkt dat de bovengrond (traject 0,0-0,5), waar de partij 

zand is gelegen wordt ingedeeld in de kwaliteitsklasse Wonen. Op basis van het bovenstaande 
wordt verwacht dat onderhavige partij zand voldoet aan de kwaliteitsklasse Wonen. 

De algemene gegevens van de partij zijn opgenomen in tabel 2.1. De gegevens in deze tabel zijn 
aangeleverd door de opdrachtgever. 

Tabel 2.1: algemene uitgangssituatie van de partijkeuring 

Partij 	 Grondsoort 	 Omvang partij 
	

Verwachte kwaliteitsklasse 

m3 
	 ton 

In-situ 
	

Zand 	 3.110 	5.754 	 Wonen 

Het is nog onbekend waar de opdrachtgever het zand wil gaan toepassen. De partij zal daarom 

getoetst worden aan het generieke toetsingskader voor toepassing op of in de bodem en als 
toepassing in oppervlaktewater. 

2.2 	Onderzoeksopzet 

De keuring wordt verricht volgens de eisen die gelden voor partijkeuringen conform het Besluit 
en de Regeling bodemkwaliteit. De monsterneming wordt uitgevoerd conform protocol 1001. 
De maximale partijgrootte bedraagt 10.000 ton. 

De partij zand is in-situ gelegen en heeft betrekking op het traject van 0,0 — 0,4 m-mv en is 
voor aanvang van de werkzaamheden (op basis van door de opdrachtgever beschikbaar 
gestelde informatie) geschat op een volume van 3.110 m3  / 5.754 ton. Op basis van deze 
hoeveelheid kan worden volstaan met een partijkeuring (zie tabel 2.1). 
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Partijkeuring zand Daal en Bergselaan 18 (HBS) in Den Haag 

3 	Werkzaamheden en resultaten 

3 . 1 	Veldonderzoek 

De keuring van een partij zand op de locatie Daal en Bergselaan 1B (HBS) in Den Haag is 
verricht conform het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit. De monsterneming is uitgevoerd 
door de heer 111111 11111111ngenieursbureau die door Rijkswaterstaat Leefomgeving 
erkend is voor het uitvoeren van werkzaamheden conform werkprotocol 1001 "Monsterneming 
voor Partijkeuringen Grond en Baggerspecie". De bemonstering is uitgevoerd op 14 oktober 
2014 conform de in hoofdstuk 2 beschreven onderzoeksopzet. Een kopie van het 
monsternemingsplan en -formuliert  is als bijlage 2 toegevoegd aan dit rapport. 

De situering van de te onderzoeken partij is opgenomen in de tekening van bijlage 2. 

Voorafgaande aan de bemonstering is, door het verrichten van 3 proefboringen in het veld, de 
bodemopbouw en laagdikte van de te bemonsteren bodemlaag geverifieerd. Op basis van deze 
boringen blijkt dat de laag van 0,0 — 0,4 m-mv bestaat uit matig fijn zand. De gemiddelde 
laagdikte is in het veld vastgesteld op 0,4 meter (zie de boorprofielen in bijlage 2). 

Bij verificatie van de aspecten die in het monsternemingsplan zijn opgenomen is geconstateerd 
dat 

de hoeveelheid zand circa 3.616 m3/ 6.690 ton bedraagt in pleats van circa 
3.110 m3/ 5.754 ton; 

de D95 < 10 mm bedraagt i.p.v. < 16 mm; 

de oppervlakte 9.040 m2  bedraagt i.p.v. 7.776 m2. 

De monstername is hierop aangepast door het monsternameraster te wijzigen (zie 
monsternemingsformulier in bijlage 2). 

Van de partij zijn twee mengmonsters samengesteld van ieder minimaal 50 ruimtelijk verdeelde 
grepen. De grepen zijn genomen door het plaatsen van boringen tot de te ontgraven diepte van 
0,4 m-mv, 

Voor de zintuiglijke waarnemingen wordt verwezen naar tabel 3.1. 

Tabel 3.1: zintuiglijke waarnemingen van de partij 

Partij 	 Grondsoort 	Zintuiglijke bijmengingen 	Visueel asbestverdacht 
materiaal aangetroffen 

In-situ 
	

Zand 	 Nee 

Van de partij zijn twee mengmonsters samengesteld met de volgende codering: 
- MM1A 
- MM1B 

5  Geofox-Lexmond by heeft er bewust voor gekozen om zoveel mogelijk de originele ihandgeschreven en onbewerkte) velddata 
integraal in het rapport op te nemen, zodat alle uit het veld gegenereerde gegevens direct zijn to herleiden. 
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3.2 	Laboratoriumonderzoek 

De twee samengestelde mengmonsters zijn conform AP-04 geanalyseerd op de volgende 
parameters (het zogenaamde 'standaardpakket'), aangevuld met de zuurgraad (pH (CaCl2)) en 

de fractie <63pm: 

zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink); 

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK 10 VROM); 

PolyChloorBifenylen (PCB's (som 7)); 

minerale olie; 

lutum en organische stof. 

De uitgevoerde analyses en de toetsingen zijn opgenomen in respectievelijk bijlagen 3 en 4. 

De keuze van het analysepakket is gebaseerd op de beschikbare (historische) gegevens. Op 
grond van deze informatie bestond er geen aanleiding om het basis-analysepakket (zoals 

hierboven weergegeven) uit te breiden met aanvullende parameters. 

De monsters zijn ter analyse aangeboden bij ALcontrol Laboratories te Rotterdam. Dit 

laboratorium is onafhankelijk, en is door de minister van ILT aangewezen op grond van het 

accreditatieprogramma AP-04 (AS3000). 
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4 	interpretatie en conclusie 

4.1 	Heterogeniteitseis 

Allereerst is er gecontroleerd of de onderzochte partij voldoet aan de heterogeniteitseis. Hiertoe 
is de verhouding tussen de meetwaarden bepaald door de hoogste en de laagste waarneming op 
elkaar to delen. Indien de meetwaarde kleiner is dan de bepalingsgrens, is een waarde van 0,7 

maal de bepalingsgrens gehanteerd. 

De verhouding is voor alle onderzochte stoffen kleiner dan 2,5. Hieruit blijkt dat de partij als 
homogeen mag worden beschouwd. 

4.2 	Toetsing en conclusie 

De analyseresultaten (zie bijlage 3) van het samenstellingonderzoek zijn gecorrigeerd op basis 

van het gemeten lutum- en organische stofpercentage (zie bijlage 4). 

Milieuhygienische hergebruiksmogelijkheden 
Uit de resultaten van het chemisch onderzoek blijkt dat alle gemiddelde meetwaarden, lager zijn 

dan de kwaliteitsklasse Achtergrondwaarden uit bijlage B, tabel 1 en 2 van de Regeling 
bodemkwaliteit van de desbetreffende parameters. De onderzochte partij voldoet aan de 
kwaliteitsklasse Achtergrondwaarden uit het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit. Het gebruik 

van het zand onder oppervlaktewater is eveneens toegestaan in de kwaliteitsklasse 

Achtergrondwaarden. 

Civieltechnische hergebruiksmogelijkheden 
Het zand voldoet indicatief aan de eisen voor zand in ophoging en aanvulling (RAW 2010). 
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5 	Sarnenvatting en aanbevelingen 

De keuring van een partij zand op een natuurgras voetbalveld gelegen aan de Daal en 

Bergselaan 1B (HBS) in Den Haag is verricht conform het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit. 
De monsterneming is uitgevoerd door de heer 	 'ngenieursbureau die door 
Rijkswaterstaat Leefomgeving erkend is voor het uitvoeren van werkzaamheden conform 
werkprotocol 1001 "Monsterneming voor Partijkeuringen Grond en Baggerspecie". De analyses 
zijn verricht conform AP04. 

Milieuhygienische hergebruiksmogelijkheden 

Het onderzochte zand voldoet aan de kwaliteitsklasse Achtergrondwaarden uit het Besluit en 
Regeling bodemkwaliteit bij toepassing op landbodem. Het gebruik van het zand onder 
oppervlaktewater is eveneens toegestaan in de kwaliteitsklasse Achtergrondwaarden. De 
onderzoeksresultaten zijn samengevat in label 5.1. 

Civieltechnische hergebruiksmogelijkheden 

Het zand voldoet indicatief aan de eisen voor zand in ophoging en aanvulling (RAW 2010). 

Tabel 5.1: Overzicht partijkeuring 

Partij: 	 In-situ 
Grondsoort: 	 Zand 
Omvang partij: 	 3.616 m3 	6.690 ton 
Kwaliteitsklasse: 	 Toepassing 	 Grootschalige toepassing 

	

Landbodem achtergrondwaarde 	 achtergrondwaarde 

	

Oppervlaktewater achtergrondwaarde 	 achtergrondwaarde 

De partij zand is op of in de bodem of in oppervlaktewater onbeperkt toepasbaar, met in 
achtneming van de regels uit het Besluit bodemkwaliteit, to weten; 

Bij toepassing mag de grond alleen worden gebruikt in een nuttige toepassing; 

De partij lean gesplitst worden met behoud van de milieuhygienische verklaring; 
Bij toepassing van de grond dient er op gelet to worden dat dit in de meeste gevallen 
minimaal 5 werkdagen vooraf gemeld moet worden bij AgentschapNL via het Meldpunt 
bodemkwaliteit (https://meldpuntbodemkwaliteitagentschapnl.n1). 

De partij is nog onderdeel van de bodem. In totaal zal 3.616 (vaste) m3  zand vrijkomen. 
Rekening houdende met een uitlevering van 20% (vaste naar losse m3) zal circa 
4.339 (losse) m3  vrijkomen. 

Disclaimer 
Het onderzoek is op een zorgvuldige wijze uitgevoerd met behuip van de voor het onderzoek gangbare technieken, 
inzichten en methodes. Bij het uitvoeren van onderzoek streven wij optimale representativiteit na. Het blijft 
mogelijk dat er plaatselijk afwijkingen voorkomen in de samenstelling van de partij. Deze afwijkingen komen door 
het steekproefsgewijze karakter van het onderzoek niet aan het licht. Daar komt bij dat hergebruiksonderzoek een 
momentopname is. Geofox-Lexmond b.v. is niet aansprakellik voor schade die voortkomt uit bovengenoemde 
aspecten. 
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Bijlage 1: Lokale ligging 
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Bron: Google Maps 

globale ligging onderzoekslocatie 
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Instructie 

Aantal grepen: 

Boorsysteem. 

tvlethode: 

Mostercodering: 

Monsteropslag: 

Monstertransport: 

Monsters naar: 

Samengestelde partij: 

2 x 50 gr; D95 <16 mm: Minimaal 180 gr per greep: 9,0 kg per mengmonster 

Guts 0 5 / Edelman 0 7 

Systematisch 

MM IA, MM1B 

Binnen 12 u gekoelcl.  

Minimale opwarming na rnonsterneming, 

Alcontrol (emmer 10 I), gekoelde opslag 

nee 	 Maximale partijgrootte (t): 10.000 

Partij bevat asbest of asbest-verdacht: 	nee 

Indelirtg deelpartijen: 	 nee 

lndeling voorgeschreven: 	 Nee 

Foto's nemen: 	 Ja, minimal 2 

Opmerkingen / Biizonderheden:  

Er dient contact opgenomen le warden met de projectleider, indien: 

' A4inirnaai 3 proolboringen + maker; van dwarscloorsnedo 

De ingemeten hoeveelheicl nicer afwijkt als 25%. 

• De partij niet aaneengesloten is 

Het betreft het natuurgras voetbalvetd, 

eijst exacte locatie can. Graag 	 : opbellen en lijdstip van monsternarne afspreken. 

Graag ook emmers met extra monsternamernateriaal rneenemen van het nabijgelegen kunstgras hockeyveld t.b.v. indicatief 

milieukundig onderzoek, deze staan klaar. 

Geofox- 
Lexmond 	  

Monsternameplan protocol 1001 20141712/MSEE partij 1 

Projectnaam.  Daal en Bergselaan 1B (HBS) in Den Haag s..,,Al 	+.4  

Lokatie adres: Deal en Bergselaan 1B (HBS) in Den Haag .-.. 	ct. 

Opdrachtgever: KIWA ISA Sport B.V. 
 >, 

, 	..... 

Contacipersoon: 
,-•;" 

47+,•1:,-.,,  de Neer 

Adres: Postbus 721 

Postcode en plaats.  6800 AS Arnhem 

Telefoonnurnmer: 

Contactpersoon op locatie. Tel: 

Partijgegevens 

Doel rnonsternarne Kwatificeren van de partij t.b.v. toepassen 

Uitvoerende organisatie: Mol Ingenieursbureau 

Geplande uitvoering: 14 oktober 2014 

Retatie opdrachtgever met de grond: Ontdoener 

Materiaaltype: Zand, zwak sillig 

Verwachting op basis van opgave door de opdrachtgever 

Partijgrootte (m3 ): 3.110 	 Partijgrootte W.  5.754 

Verwachte kwaliteit(klasse): wonen 	 Atwijking ( -25% / +25% (I)) 4.315 7 192 

PBM pakket: Licht 	 Laagdikte gem. en max (m): 0,40 0.50 

Partijvorm + maaivekl. Bodem / n.v.t. 	 Lijn of raster: Raster 

Verwacht bijrnenging (%): < 0,5 / Puin 	 Aantal boringen: 100 

Verwachte 0,5  (mm). < 16 	3xD95 = 48 mm 	Boorafstand (vierkant) (m): 8,82 

Kunststof/metaal? nee I - 	 Lengte+breedte(m)+oppv(m2): 108 x 72 7 776 

Verwachte droge stof (%): 88 	 Verwachte dichtheid (kg/p': 1,85 

Kwaliteitscontrole monsternatneplan 

Naam Paraaf Datum 

Projectleider 

Geofox-Lexmond b.v, 
s 13-okt-14 ing 

Erkendo monsternemer 

Mol Ingenieursbureau 
..-1.s: 13-olt1-14 

' Protocol 1001 / Versie 2.1 / Vaststeliing 12 december 2013 / Pagina 18 



1 

Projectleider 

Geofox-Lexmond b.v. 

Erkende monsternemer 

Mot Ingenieursbureau 

Overige monsternemers (1) 

Overige monsternemers (2) 

Kwaliteltscontrole monsternameformulier 

st 
	nr  

Geofax- 
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Monsternameformulier protocol 1001 20141712/MSEE partij 1 

Monsternamebedrif: 	 Mol Ingenieursbureau 	 ,::::,,s3t.siv,,,,, 

.i' 	.t. 
Projectnaam / -Iocatie:: 	 Daal en Bergselaan 1B (HBS) in Den Haag  

Uitvoeringsdatum: 	 14 oktober 2014 	
.06 	

t-, 
''Thetit:e 

, Starttijd monsterneming: 	 , 	0 C) 	 Parlijvorm( b oven. .* bloanzich) : 	Zie bijlage 

Eindtijd monsterneming: 	 1'2 . 0 0 	 Maten van partij (txbxh) (m): 	Zie bijlage 

Totale tijdsduur (excl. pauze) (u) (p.p) 	 Maximale grootte: 	 . ....... ... VI2:800. t / 10.000 t 

Partljgrootte (m3): 	 ---2-, 6 I t 	Iv) .?' 	Grondsoort: 	 OfziaL/ Zand / g'4! ' 

Partijgrootte (ton): 	 0 

	

6690 to, 	Sit- of zandfractie: 	 Zwak I 	emu, 

Bepaald door opmeting: 	 Analoog I. 	al 	 Bijmengingen 	 Gl— 	I/1 

Bulkdichtheid (kg/I): 	 '1 	81,- 	 (Soon + Percentage) 
- 

I 
1Bulkdichtheid bepaatd door middel van: 	Protocol (pag 18) / Berekening 

Geschat 	 -  ---1''f,---1--,-7i vochtpercentage: 	 CIL / 10% /1----4,`-21.' 

AVM waargenomen: -&-7',..' / Nee 

Soort AVM: 	 Gewicht AVM (gr): 

' lndien A sbesi V erdacht I:Intel-inn! aangefrollen volgende duidelijk op lekening vermerden: Waar / Anneal stuks / Soort AVM /Gewiclil 

label grepen en raster, systematisch 

gemiddelde 	 raster 

Partij 	 Oppervlakte (n12) 	hoogte (m) 	aantal boringen 	(m x m) 	aantal grepen 

4 	 9 0  Li  0 	o f  Li 	i 1 e 	,),,;-•, 	̀arc4'3 	I i d 

Verslag zeeftest en monstergegevons 

Bepaling D75 	 0 schatting in het veld 	0 zeefproef (veld) 	 0 zeefproef ("kantoor") 

D75 (rn In) 	 Z—_, 	) 6 4'14 141  

Verificatie greepgrootte: 	 aantal grepen 	 i 	 massa 	 ,i , 	P 	kg 

Gebruikte boorsystemen (3x095): 	 (2.( 	Arl krx 	 0 (inwendig) 	;,, 	 cm , 

Monsternemingwijze: 	 Systematisch I Gestratificeerd aselect 

Monstercodering: 	 Barcode 	 Gewicht 

MM .. 4.. A 	t 1 s. 1 -̀.), 99 	 (C 	 kg 

MM.. i.. B 	.., 	t 1 1-) I'S 3' e 	 w t. o 	kg 

MM 	...... C 	 kg 

MM 	...... D 	 kg 

Monsters naar: 	 Alcontrot (emmer 10 I), gekoetde opslag 

Opgehaald op (daturn/tijd): 	 14 oktober 2014 	 17:00 u 

aPartij is conform plan uitgevoerd (Indian niel, zie hieronder) 	N: Partij is conform protocol 1001 uitgevoerd 

Opmerkingen/beschriving van afwijkingen: 

Geofox-Lexmond b.v. is op geen enkete wijze gelieerd aan de eigenaar en/of opdrachtgever van de onderzochte partij. Met ondertekening 

van het veldwerkformulier verktaart de velclwerker de werkzaamheden onafhankelijk to hebben uitgevoerd. 

Bijlage: X Situatietekening(en), X Foto's, 0 zeefproef (veld), 0 
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Boring: Bi 
	

Boring: B2 
Datum: 	 16-10-2014 

	
Datum: 	 16-10-2014 

a 

  

 

Zand, matig liin, zwak 
malig humeus, donkergrijs. 
Edelmanboor 

Zand, matig tijn, zwak siltig, 
malig humeus. donkergrijs. 
Edelmanboor 

   

Boring: B3 
Datum: 	 16.10.2014 

 

 

Zand, matig lijn, zwak siltig, 
malig humeus, Edelmanboor 
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ALcontrol Laboratories ALcontrol B.V. 
Steenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam 
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 Fax: +31 (0)10 416 30 34 
www.alcontrol.n1 

Analyserapport 

GEOFOX-LEXMOND Tilburg BV 

Postbus 2205 

5001 CE TILBURG 
	 Blad 1 van 6 

Uw projectnaam 
Uw projectnummer 
ALcontrol rapportnummer 
Rapport-verificatienummer 

Rotterdam, 23-10-2014 

Daal en Bergselaan 1B (HBS) in Den Haag 
20141712 
12063627, versienummer: 1 
UW1NXAPU 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 
20141712. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben 
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en 
het project zijn overgenomen in dit analyserapport. 

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door 
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). 

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger 
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Aileen 
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. 

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere 
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u 
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support. 

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn. 

Hoogachtend, 

HSIEH 
IlvA OH 

ALCOIITROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLDEIIS DE DOOR DO RAAD VOOR ACCREDITATIE CE5 TELOE CRITERIA VOOR TEETLAEORATORIA CODFoRt.11SOESC 17025:30.5 0110E011R. L 023 

AL 0100 V.E00ZAA7.111EDEll 0000011 UITGEVOE RD DV IDER DE ALGEVVIE V00R5VAAR0E11DEDEPOIIEERD EU DE IV,IER VAN KOOPHAIIDEL Ell FABRIEKED TE Ron ERCAMIIISCHRLIVIND 
HADDE LSREGISI E 	ROTTERDAM 2.06523.3 
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Projectnaam Daal en Bergselaan 1B (HBS) in Den Haag Orderdatum 16-10-2014 

Projectnummer 20141712 Startdatum 16-10-2014 

Rapportnummer 12063627 	- 1 Rapportagedatum 23-10-2014 

Nummer Monstersoort 	Monsterspecificatie 

001 	AP 04 Grond 
	

MM1 

002 	AP 04 Grond 
	

MM2 

Analyse 	 Eenheid Q 
	

001 
	

002 

droge stof 
	

gew.-% 	Q 
	

82.3 
	

82.1 
aangeleverd monster 
	

kg 
	

11 
	

11 
gewicht artefacten 	 9 

	
<1 
	

<1 

organische stof (gloeiverlies) 	% vd DS 	Q 	 4.0 
	

4,0 

KORRELGROOTTEVERDELING 
min. delen <2um 	 % vd DS 	Q 
min. delen <63um 	 % vd DS 

	
11 
	

11 

pH-grond (CaCl2) 
	

7.1 
	

7.2 
temperatuur t.b.v. pH 	°C 

	
21.2 
	

20.9 

METALEN 
barium 
cadmium 
kobalt 
koper 
kwik 
lood 
molybdeen 
nikkel 
zink 

mg/kgds Q 
mg/kgds Q 
mg/kgds Q 

mg/kgds Q 
mg/kgds 
mg/kgds Q 
mg/kgds 
mg/kgds Q 
mg/kgds Q 

23 
<0.17 

1.9 
6.1 

0.07 
18 

<0,5 
4.8 
37 

19 
<0.17 

1.9 
5.6 

0.06 

17 
<0.5 

4.7 
39 

POLYCYCLISCHE AROMA T ISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen 	 mg/kgds 	Q 	 <0.01 

	
<0.01 

antraceen 	 mg/kgds Q 	 <0.01 	 <0.01 
fenantreen 	 mg/kgds 	Q 	 0.02 

	
0.02 

fluoranteen 	 mg/kgds 	Q 	 0.06 
	

0.06 
benzo(a)antraceen 	 mg/kgds Q 	 0.04 

	
0.04 

chryseen 	 mg/kgds Q 	 0.03 
	

0.03 
benzo(a)pyreen 	 mg/kgds Q 	 0.04 

	
0.04 

benzo(ghi)peryleen 	mg/kgds Q 	 0.03 
	

0.04 
benzo(k)fluoranteen 	mg/kgds Q 	 0.02 

	
0.02 

indeno(1,2,3-cd)pyreen 	mg/kgds 	Q 	 0.02 
	

0.03 
pak-totaal (10 van VROM) 
	

mg/kgds 	Q 	 0.27411 
	

0.294 °  
(0.7 factor) 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 
	

pg/kgds 
PCB 52 
	

pg/kgds 
PCB 101 
	

pg/kgds 
PCB 118 
	

pg/kgds 
PCB 138 
	

pg/kgds 
PCB 153 
	

pg/kgds 

Q 
	 <1 	 <1 

Q 
	 <1 	 <1 

<1 	 <1 
<1 	 <1 

<1 
	 <1 

<1 
	

<1 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. 

Paraaf 

ALcoNTROL 5,15 G EACCR EDITEE RD TOWERS OE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITAT1E 0E5 MOE CRITERIA TOOT TES ILREORATORIA CO/IFOR015011EC 17025:2005 01100 0 /M t. 0211 

Al. et:al wit RKZA.V.THEDE,,  M.ORDEMUITGEMOERD ORDER DE M.GEMEIIE VOORTMAR0E11 G EDE PONEE RD EM DE KAmER 4, 	MA 1 ROOPYIDEL CI I FABRIEKE II LE ROTTERDAM 11/5CHRIP/ING 
HALIDE LS REGISTER. 555 ROTTERDAM 2.1255.155 



ALcontrol Laboratories 

GEOFOX-LEXMOND Tilburg BV 
	

Blad 3 van 6 

111F- 
	

Analyserapport 

Projectnaam 	Daal en Bergselaan 1B (HBS) in Den Haag 	 Orderdatum 	16-10-2014 

Projectnummer 	20141712 	 Startdatum 	16-10-2014 

Rapportnummer 	12063627 - 1 	 Rapportagedatum 23-10-2014 

Nummer Monstersoort 	Monsterspecificatie 

001 	AP 04 Grond 	MM1 
002 	AP 04 Grond 	MM2 

Analyse 	 Eenheid Q 	 001 	 002 

PCB 180 	 pg/kgds 	Q 	 <1 
	

<1 

som PCB (7) (0.7 factor) 	pg/kgds 	Q 	 4.9 
	

4.9 11  

MINERALE OLE 

fractie C10 - C12 	 mg/kgds 

fractie C12 - C22 	 mg/kgds 	 <5 	 <5 

fractie C22 - C30 	 mg/kgds 	 5 	 <5 

fractie C30 - C40 	 mg/kgds 	 5 	 <5 

totaal olie C10 - C40 	mg/kgds 	Q 	 <20 	 <20 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. 

Pa raaf : 

ALCONTROL ELVIS GEADDREDITEE RD VOLGE el 5 DE DOOR DE RARE VOOR ACCREINTATIE GESTELDE 01010014 VOOR TEETLABOR1VIG0OA CLOIFORM 150,10C 17025-1035 011000 UR. L 021 
"K‘. .1 I 

161E11 	
AL 01100 RIUMUMEOE111AORCE11111100VOER OODER OE ALGEVEICT VOORVAARDEll GEO EP0115 ERD S1J DE KAMER VA1/ K.Olvii511DEL Eli FAER10001110. ROTTERD,A1111SCHRIPMG 
W11L'ELSREG1STER: KV1( ROTTERDAM N2552:6 

FlvA 1.1128 
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Analyserapport 

Projectnaam 	Daal en Bergselaan 1B (HBS) in Den Haag 	 Orderdatum 	16-10-2014 

Projectnummer 	20141712 	 Startdatum 	16-10-2014 

Rapportnummer 	12063627 - 1 	 Rapportagedatum 23-10-2014 

Monster beschrijvingen 

001 	 Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit. 

002 	 Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Voetnoten 

1 	 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor volgens BoToVa 

Paraaf : 

ALCORTROL S.V. IC DEACCEEDDEERO VOLCEI1S DE DOER DE OARDSoOR ACCREDITATIE DESSELDE. CRITERIA VOOR TESTLAEORATORIA conFoRmikOAEC 17025:2133S0210EFI 148. L 023 

ICEDI  
AL CREE LTERKZAAMHEDEll WORDED UITGESCERD ORDER CE ALGEMETIE VOC/RWARDEll GEDEFDREERD CM DE KAMER VIII KDOPTIAIIDEL FASIIIIEKEtl ROTTERDAM IIISCREIATIID 
ILAIICE.LSREG/STER, K022 ROTTERDAM 2.22IEST,30 

RvA 1 028 
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Projectnaam 	 Daal en Bergselaan 1B (HBS) in Den Haag 	 Orderdatum 	16-10-2014 

Projectnummer 	20141712 	 Startdatum 	16-10-2014 

Rapportnummer 	12063627 - 1 	 Rapportagedatum 23-10-2014 

Analyse 
	

Monstersoort 	 Relatie tot norm 

droge stof 	 AP 04 Grond 	 Conform AP04-SG-11 en conform NEN-ISO 11465 
organische stof (gloeiverlies) 	AP 04 Grond 	 Conform AP04-SG-IV en conform NEN 5754 
min. delen <2um 	 AP 04 Grond 	 Conform AP04-SG-111 en conform NEN 5753 
min. delen <63um 	 AP 04 Grand 	 conform NEN 5751 voorbehandeling en NEN 5753 uitvoering korreIverdeling 
pH-grond (CaCl2) 	 AP 04 Grond 	 Conform AP04-SG-I en conform NEN-ISO 10390 
barium 	 AP 04 Grond 	 Conform AP04-SG-V conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting 

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting 
conform ISO 22036) 

cadmium 	 AP 04 Grond 	 Idem  

kobalt 	 AP 04 Grond 	 Idem 
koper 	 AP 04 Grand 	 Idem 
kwik 	 AP 04 Grond 	 Conform AP04-SG-VI en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, 

meting conform NEN-ISO 16772) 
lood 	 AP 04 Grond 	 Conform AP04-SG-V conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting 

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting 
conform ISO 22036) 

molybdeen 	 AP 04 Grond 	 Idem  

nikkel 	 AP 04 Grond 	 (dem 
zink 	 AP 04 Grond 	 Hem 
naftaleen 	 AP 04 Grond 	 Conform AP04-SG-IX 
antraceen 	 AP 04 Grond 	 Idem 
fenantreen 	 AP 04 Grond 	 Idem 
fluoranteen 	 AP 04 Grand 	 Idem 
benzo(a)antraceen 	 AP 04 Grond 	 Idem 

chryseen 	 AP 04 Grond 	 Idem 
benzo(a)pyreen 	 AP 04 Grond 	 Idem 
benza(ghi)peryleen 	 AP 04 Grond 	 Idem 
benzo(k)fluoranteen 	 AP 04 Grond 	 Idem  

indeno(1,2,3-cd)pyreen 	 AP 04 Grond 	 Idem  

PCB 28 	 AP 04 Grond 	 Conform AP04-SG-X 
PCB 52 	 AP 04 Grond 	 Idem 

PCB 101 	 AP 04 Grond 	 Idem 
PCB 118 	 AP 04 Grond 	 Idem  

PCB 138 	 AP 04 Grond 	 Idem 

Idem 153 	 AP 04 Grond 

PCB 180 	 AP 04 Grond 	 Idem  

son, PCB (7) (0.7 factor) 	 AP 04 Grond 	 Idem 
totaal one C10 - C40 	 AP 04 Grond 	 Conform AP04-SG-XI en conform NEN-EN-ISO 16703 

Monster Barcode 	Aanlevering 	Monstername 	Verpakking 

001 E1131399 14-10-2014 15-10-2014 ALC291 Theoretische monsternamedatum 

002 E1131398 14-10-2014 14-10-2014 ALC291 Theoretische monsternamedatum 

Paraaf : 

irt:\ 
It 	Al.01I00 1,ERREAAMII0D0010000011UITGEMO0R00::00R 00 ALGEMEIIE vcow.,A,FIDEfl GEDEFOIIEERO DUDE RAMER VA, TICOPHAIIDEL 	FARR:E.:F.111E ROTTERD,E1 it LSCTISILIVINC, 

ItArICELSREGIST ER. KID ROTTERDAM 24206219 
livA t LIB 

ALCORTROL D.V. IS GEACCR001100R0 VOLGUIS DE DOOR DR RAAD TOOT? ACCEEDITATIE CESTELOE CRITERIA ROOD TES TLABORATORIA CONFORAMSOREC 17075:2005 CREED kR. L 02S 



0 

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard. 

0.12 

0.09 

0,06 

0.03 

010= 0.4 min. 022 = 1 min. 	 C40 = 1.5 min. 
C12= 0.6 min. 	 C30= 1.2 min. 

.4 0 

ft  

0.9 

I  

1.3 1.8 

ALcontrol Laboratories 
LP 

GEOFOX-LEXMOND Tilburg BV 	 Blad 6 van 6 

Analyserapport 

Projectnaam 	 Daal en Bergselaan 1B (HB5) in Den Haag 	 Orderdatum 	16-10-2014 

Projectnummer 	20141712 	 Startdatum 	16-10-2014 

Rapportnummer 	12063627 - 1 	 Rapportagedatum 23-10-2014 

Monsternummer: 
	

001 

Monster beschrijvingen 
	

MM1 

Karakterisering naar alkaantraject 

benzine 	 C9-C14 

kerosine en petroleum 	 C10-C16 

diesel en gasolie 	 C10-C28 

motorolie 	 C20-C36 

stookolie 	 C10-C36 

Paraaf : 

ALCOUTROL E.V. IS CEACCREOITEERD YOLGEgIS ne DOOR OE 0000 0005 ACCRECITAPE 00510100 CRITERIA 0000 TESitAEgORATORIA couroRmisoaec 1702E2005 00005 lIE. 15211 

HSU 	0101112 WEREZAAMMEDEgg 0.000E11 Ug ICEA:EEO OrICER DE ALGEVEgIE VCCRIVE.E EDEN CEDEPC:IEEM 011 EgE RAPIER 0211 ECOPHEI:DEL Elg FA ERIECEII TO P.OETERCELI IIISCHRIAECCT 
KarICELS. REGISTER. IEVE P.OrTERCAM 201010,55 

livA 11326 
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Bijlage 4: Toetsingsresultaten 
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Aw 	Wo 	In 	i lb 	T 	E lb Aw s 

Am 	Wo 	In- 	i lb 	T 	E lb Aw s A. 	B 	i wb E wb 
o o 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
o 0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
o 0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
o 0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
o o 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
o o 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
o o 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
o o 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
o o 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
o o 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
- 	 - 	- 	 - 	 o 

1,00 
1,00 
1,00 

zout H/L 
o 1,21 

1,00 
o 1,00 

1,09 
1,17 
1,06 

o 1,00 
1,02 
1,05 

zout H/L 
o 1,00 
o 1,00 
o 1,00 
o 1,00 
0 	1,00 

1,00 
o 1,00 
o 1,00 
o 1,50 
o 1,33 

1,07 

iwb 	E wb 

0,7 

10 
25 

mg/kgds 
74 

0,19 
6,7 
11 

0,08 
26 
0,4 
13,7 
88,1 

mg/kgds 
0,01 
0,02 
0,01 
0,06 
0,03 
0,04 
0,04 
0,02 
0,03 
0,04 
0,29 

11,0 
0,7 
82 
10 
25 

mg/kgds 
81 

0,19 
6,7 
11 

0,09 
27 

0,35 
14 
86 

mg/kgds 
0,01 
0,02 
0,01 
0,06 
0,03 
0,04 
0,04 
0,02 
0,03 
0,04 
0,28 

0,7 

10 
25 

11,0 
mg/kgds 

89 
0,19 
6,7 
12 

0,10 
27 
0,4 

14,0 
83,5 

mg/kgds 
0,01 
0,02 
0,01 
0,06 
0,03 
0,04 
0,04 
0,02 
0,02 
0,03 
0,27 

mg/kgds 
mgfkgds 
0,0018 
0,0018 
0,0018 
0,0018 
0,0018 
0,0018 
0,0018 
0,014 

mg/kgds 
35,00  

mg/kgds 
mg/kgds 
0,0018 
0,0018 
0,0018 
0,0018 
0,0018 
0,0018 
0,0018 
0,014 

mg/kgds 
35,00 

mg/kgds 
mg/kgds 
0,0018 
0,0018 
0,0018 
0,0018 
0,0018 
0,0018 
0,0018 
0,014 

mg/kgds 
35,00 

Daal en Bergselaan 1B (HBS) in Den Haag 
20141712 
Partij natuurgras voetbalveld 

nand 

04-11-2014 

Back2B6 versie 25 mei 2014 

X 	: gehalte overschrijdt de norm 

2x 	: >2xAW voor toetsing aan Label 1 bijlage B, RBK 

: >AW+wonen bij toetsing aan label 1 bijlage B, RBK 

: gehalte is lager dan de norm 

o er geldt geen norm 

Back To Basics surveysoftware veldwerkregistratie SIKB 1000 en 2000 zie: www.back2b6.com  
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1,5 
Am 	Wo 	In 	i Ib 	T 	El5 Aw sP 	B 	i wb E wb zout 	H/L 0 fysIsche bepalingen 

monstergewicht [kg] 	 11,0 	11,0 
artefacten [9] 	 0,7 	0,7 
droge stof [%] 	 82,3 	82,1 
organische stof [% dsJ 	 4,0 	4,0 
lutum, <2 pm [% ds] 	 1,4 	1,4 
fractie <63 pm [% ds] 	 11,0 	11,0 
metalen 	 mg/kgds mg/kgds 
barium (Ba) 	 23 	19 
cadmium (Cd) 	 0,119 	0,119 
kobalt (Co) 	 1,9 	1,9 
koper (Cu) 	 6,1 	5,6 
kwik (Hg) 	 0,07 	0,06 
lood (Pb) 	 18 	17 
molybdeen (Mo) 	 0,35 	0,35 
nikkel (Ni) 	 4,8 	4,7 
zink (Zn) 	 37 	39 

4 polycyclische aromaten (PAK) 	mg/kgds mg/kgds 
naftaleen 	 0,007 	0,007 
fenantreen 	 0,020 	0,020 
antraceen 	 0,007 	0,007 
fluoranlheen 	 0,060 	0,060 
chryseen 	 0,030 	0,030 
benzo(a)antraceen 	 0,040 	0,040 
benzo(a)pyreen 	 0,040 	0,040 
benzo(k)fluorantheen 	 0,020 	0,020 
indeno(1,2,3cd)pyreen 	 0,020 	0,030 
benzo(ghi)peryleen 	 0,030 	0,040 
PAK som 10 	 0,274 	0,294 

5 gechtoreerde koolwaterstoffen 
d PCB's 

PCB 28 
PCB 52 
PCB 101 
PCB 118 
PCB 138 
PCB 153 
PCB 180 
som PCB's 7 

7 overige stoffen 
minerale olie [3]  

mg/kgds mg/kgds 
mg/kgds mg/kgds 
0,0007 0,0007 
0,0007 0,0007 
0,0007 0,0007 
0,0007 0,0007 
0,0007 0,0007 
0,0007 0,0007 
0,0007 0,0007 
0,006 	0,006 

mg/kgds mg/kgds 
14 	14  

Aw 	Wo 	In 	i lb 	T 	E lb Aw s A 	B 	i wb E wb zout NIL 
Am 	Wo 	In 	i lb 	T 	E lb Aw s A 	B 	i wb E wb zout H/L 
o o 	0 	0 	0 	0 	- 	 0 	0 	0 	0 	1,00 
o o 	o 	o 	o 	 o 	o 	o 	o 	1,00 
o o 	o 	o 	o 	 o 	o 	o 	o 	1,00 

o o 	0 	0 	0 	 0 	0 	0 	0 	1,00 
o o 	0 	0 	0 	 0 	0 	0 	0 	1,00 
o o 	0 	0 	0 	 0 	0 	0 	0 	1,00 
o o 	0 	0 	0 	 0 	0 	0 	0 	1,00 

1,00 
Aw 	Wo. 	In. 	I lb 	T 	E lb Aw s•. A 	B 	iwb E wb zout H/L 

- 	- 	0 	- 	- 	 1,00 
1,5 blanco: niet geanalyseerd 	 Maximale verhouding tussen metingen: 

aantal toegeslane overschrijdingen bij toetsing aan de AW, maar <2xAW en <"wonen": 
aantal toegeslane overschrijdingen bij toetsing aan monen, maar <[AW+wonen] en <Industrie: 

2 
2 

bij toepassen 
bij kwalificatie 

Eindoordeel bij grootschalige toepassing op of in de landbodem: achtergrondwaarde 
Eindoordeel bij grootschalige bodemtoepassing onder oppervlaktewater: achtergrondwaarde 
Eindoordeel bij toepassing op of in de landbodem generiek kader: achtergrondwaarde 
Eindoordeel bij bodemtoepassing onder oppervlaktewater generiek kader: achtergrondwaarde 

kwalificatie als landbodem (indien van toepassing): achtergrondwaarde 

kwalificatie als waterbodem (indien van toepassing): NVT 
Indicatieve RAW 22.06 beoordeling: ophoogzand 
[']: De normen voor barium zijn ingelrokken. Voor antropogeen barium kan bet bevoegd gezag 920 mg/kgds els ets hanteren bij toepassing 

op land en 625 mg/kgds bij toepassing onder oppervlaktewater. 
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1. Inleiding 

De gemeente Den Haag heeft een ruim areaal aan kunstgrassportvelden in eigendom. 

Door het zelfstandig uitvoeren van onderhoud aan deze velden is in het afgelopen decennium een 

schat aan ervaring op dit gebied opgedaan. 

Daarnaast blijft Den Haag investeren in hoogwaardig materieel en goed opgeleid personeel. 

Het bovenstaande in overweging nemende presenteert Den Haag hierbij haar eigen onderhoudsplan. 

Dit plan is opgesteld op basis van de ruime ervaring waarbij de onderstaande doelstellingen 

nagestreefd wordt: 

1. Velden gaan, ondanks een intensieve bespeling, lang mee 

2. Velden voldoen aan hoge kwaliteitsniveaus 

3. Vanwege geringe aanrijtijden en een groot areaal kan snel ingespeeld worden op 

veranderende omstandigheden en meldingen van gebruikers. 

Foot: 

Alle foto's zoals gebruikt in dit document zijn ter illustratie, de daadwerkelijk gebruikte 

onderhoudsmachines kunnen afwijken van de op de foto's getoonde exemplaren. 

Dit onderhoudsplan heeft betrekking op het veld: 

Kunstgras voetbalveld : 	  

Sportcomplex 

Adres 

Type kunstgras 

Leverancier/aannemer : 	  
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2 Onderhoudsplan 

2.1 Algemeen 
Dit onderhoudsplan maakt integraal onderdeel uit van het contract (RAW-bestek/UAV-gc contract) 

waarin het als bijlage is opgenomen. 

In dat contract is de onderhoudsmatrix opgenomen waarbij omschreven wordt wie verantwoordelijk 

is voor welke taak gedurende welke periode. 

2.1.1 Onderhoudsrnatrix 
In het contract is de onderhoudsmatrix beschreven, deze ziet er als volgt uit: 

1 ste jaar na oplevering:  

Dagelijks onderhoud: 

Wekelijks onderhoud: 

Periodiek onderhoud (intensief): 

Periodiek onderhoud (extensief): 

Groot en specialistisch onderhoud: 

Inspecties : 

restant van de levensduur:  

Dagelijks onderhoud: 

Wekelijks onderhoud: 

Periodiek onderhoud (intensief): 

Periodiek onderhoud (extensief): 

Groot en specialistisch onderhoud: 

Aanvullend benodigd onderhoud : 

Inspecties : 

door de opdrachtnemer 

door de opdrachtnemer 

door de opdrachtnemer 

door de opdrachtnemer 

door de opdrachtnemer 

door de opdrachtnemer 

door de opdrachtgever 

door de opdrachtgever 

door de opdrachtgever 

door de opdrachtgever 

door de opdrachtgever 

door de opdrachtnemer 

door de opdrachtnemer 

In het contract is e.e.a. nader toegelicht. 

2.1.2 Doel onderhoudsplan opdrachtgever 
In dit onderhoudsplan beschrijft de opdrachtgever welke onderhoudsmaatregelen hij voornemens is 

te nemen om het kunstgras te onderhouden, rekening houdende met de gestelde garantie eisen en 

bespelingsuren. 

Dit natuurlijk alleen voor de periode waarbij de opdrachtgever verantwoordelijk is voor het 

onderhoud zoals beschreven in de in paragraaf 2.1.1. opgenomen onderhoudsmatrix. 

2.1.3 Onderhoudsplan opdrachtnemer 
Conform contract dient de opdrachtnemer een onderhoudsplan op te stellen, hierin dient de 

opdrachtnemer de werkzaamheden die door de opdrachtgever worden uitgevoerd conform 

onderhavig onderhoudsplan op te nemen. 

Daarnaast dient hij op te nemen de aanvullende onderhoudswerkzaamheden welke hij daarbovenop 

(betreft afwijkingen in type bewerking of frequentie van bewerkingen) noodzakelijk acht om de 

aangeboden kunstgrasconstructie te laten voldoen aan de in de overeenkomst gestelde 

sporttechnische, garantie technische eisen bij de gestelde bespelingsintensiteit. 
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2.2 Onderhoudswerkzaamheden 
In dit hoofdstuk worden de onderhoudswerkzaamheden beschreven zoals door de opdrachtgever 

worden uitgevoerd ten tijde dat hij hiervoor verantwoordelijk is conform de onderhoudsmatrix (par. 

2.1.1) 

Dagelijks onderhoud 
Periode: van 1 oktober tot 1 december 

Een kunstgrasveld wordt tijdens het dagelijks onderhoud vrijgemaakt van organisch en 

niet-organisch materiaal. Dit voorkomt dat de mat vervuild en de waterdoorlatendheid afneemt. 

Daarnaast wordt de vezel in beweging gehouden dit is noodzakelijk om groei algen en onkruid tegen 

te gaan en sporttechnische eigenschappen op peil te houden. 

Tijdens het dagelijks onderhoud worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

• Schoonblazen opnemen en afvoeren van organisch en anorganisch materiaal zoals o.a. blad, 

takken, zwerfvuil, pluis, Elzenproppen, etc. 

2.2.2 Wekelijks onderhoud 
Periode: van 1 januari tot 1 oktober en 1 december tot 1 januari 

Een kunstgrasveld wordt tijdens het wekelijks onderhoud vrijgemaakt van organisch en 

niet-organisch materiaal. Dit voorkomt dat de mat vervuild en de waterdoorlatendheid afneemt. 

Daarnaast wordt de vezel in beweging gehouden dit is noodzakelijk om groei algen en onkruid tegen 

te gaan en sporttechnische eigenschappen op peil te houden. 

Tijdens het wekelijks onderhoud worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

• Schoonblazen opnemen en afvoeren van organisch en anorganisch materiaal zoals o.a. blad, 

takken, zwerfvuil, pluis, Elzenproppen, etc. 

2.2.3 Periodiek onderhoud (intensie 

Frequentie: Een keer per twee weken. 

Een kunstgrasveld wordt tijdens het (intensieve) periodiek 

onderhoud vrijgemaakt van organisch en 

niet-organische materiaal. Dit voorkomt dat de invulling 

verontreinigd wordt. 

Daarnaast worden de velden met dezelfde frequentie geveegd 

en/of gesleept om de invulling in de bovenlaag gelijkmatig en in 

beweging te houden en de vezel rechtop te houden. Het in 

beweging houden van de bovenlaag is noodzakelijk om groei van 

organisch materiaal tegen te gaan en sporttechnische 

eigenschappen op peil te houden. 

Tijdens het (intensieve) periodiek onderhoud worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

• Egaliseren en decompacteren van het veld met een wied-eg of veegborstel al dan niet 

voorzien van rubber sleepmat. De wied-eg of veegborstel zorgt voor het loshouden van het 

infill materiaal. De rijrichting varieert wekelijks (langsrichting, dwarsrichting veld en 

diagonaal). Decompacteren is noodzakelijk om het infill materiaal los te houden zodat 

hechting van mos, organische vervuiling en verklitting van infiill wordt tegen gegaan en de 

sporttechnische eigenschappen gewaarborgd blijven. 

• Slepen met de rubberen sleepmat zorgt voor vlakheid van het infill materiaal en 

microprofilering van de infill. 
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• Onkruid-, algen- en mosbestrijding langs opsluitband. De gemeente gebruikt hiervoor 

biologisch afbreekbare middelen. In de toekomst zal als proef meer gebruik gemaakt gaan 

worden van het spuiten met heet (100 graden) water. 

• De intensief bespeelde delen van het veld (penaltystippen, cornergebied en doelgebied) 

dienen min. 1 keer per week te worden aangevuld met infill materiaal welke is toegepast bij 

aanleg. Hierbij dient de minimale hoeveelheid infill te alien tijde gelijk te zijn aan de 

aanlegnorm. Doordat infill een lichtgewicht materiaal is, dient hier extra aandacht aan te 

worden geschonken. De penaltystippen kunnen bij frequent uitlopen van infill, worden 

voorzien van extra zand. 

• Inspectie en indien noodzakelijk het herstel van naden en belijning. Indien er beschadigingen 

zijn geconstateerd, wordt dit door de gemeente direct gemeld bij de aannemer zodat de 

schade hersteld kan worden om erger te voorkomen. Kleine reparaties worden direct 

hersteld door de gemeente Den Haag; 

• Inspectie en indien noodzakelijk het herstel van hekwerken en attributen op veiligheid; 

• Inspectie en indien noodzakelijk het herstel van de tegelverharding binnen de hekwerken; 

• Het houden van toezicht op het (oneigenlijk) gebruik en dagelijks onderhoud; 

Onderhoud bij hoge temperaturen in de zomer 

Bij hoge temperaturen kan kunstgras en infill materiaal onder wrijving (van bijvoorbeeld 

onderhoudsmateriaal) elektrisch geladen raken waardoor extreme temperatuur ontwikkeling ter 

plaatse van het wrijvingsoppervlak plaatsvindt. Hierdoor bestaat het risico op ontstaan van 

brandplekken in het kunstgras. Bij onderhoud in de zomer met wied-eg en/of Borstel dient dit te alle 

tijd vooraf te worden getoetst en dient geen onderhoud plaats te vinden indien schroeiplekken aan 

de vezel ontstaan. 

2.24 Periodiek onderhoud (extensielJ  

Frequentie: Twee keer per jaar. 

(Extensief) periodiek onderhoud is een aanvulling op het (intensief) periodiek onderhoud. Tijdens het 

(extensief) periodiek onderhoud wordt de bovenste laag van de invulling intensief gedecompacteerd 

en belucht. Met deze bewerking wordt voorkomen dat de bovenlaag verdicht en blijft een goede 

water doorlatendheid van de mat 

gegarandeerd. 

Tijdens het (extensief) periodiek onderhoud worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

• Het verwijderen van alle organisch en anorganische materialen; 

• Het schoonmaken van de bestrating binnen het hekwerk en veld, waaronder de bestrijding 

van onkruid, algen en mos. Hiervoor dienen zorgvuldig gekozen niet chemische producten te 

worden gebruikt (raadpleeg altijd eerst de voorschriften op de verpakking en de lokale 

regelgeving); 

• Het houden van toezicht op het gebruik en wekelijks onderhoud; 

• Inspectie en indien noodzakelijk het herstel van naden en belijning. Indien er beschadigingen 

zijn geconstateerd, wordt dit door de gemeente direct gemeld bij de aannemer zodat de 

schade hersteld kan worden om erger te voorkomen. Ook indien schade ontstaat door 

vandalisme in en buiten de onderhoudstermijn. Kleine reparaties kunnen direct worden 

hersteld door de gemeente Den Haag; 

• Inspectie en indien noodzakelijk het herstel van hekwerken en attributen op veiligheid; 

• Inspectie en indien noodzakelijk het herstel van de tegelverharding binnen de hekwerken 

(waaronder eventueel sproeikoppen); 

• Het herverdelen en terugplaatsen van het infill-materiaal op de intensief bespeelde plekken: 

• Decompacteren en beluchten van het kunstgrasveld = o.a. kriebeleggen; 

• Herstellen naden en belijning na le jaar door aannemer i.v.m. garantie; 
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• Het houden van toezicht op het (oneigenlijk) gebruik en dagelijks onderhoud. Waarbij 

opgemerkt dat kosten worden doorberekend aan de veroorzaker; 

® Inspectie en schoonmaken van drainageputten; 

2.2.5 Groot en specialistisch onderhoud 
Frequentie: Een keer per jaar. 

Uitvoering vindt veelal plaats in de maanden waarin de competitie stil ligt. 

Om de organische- en niet organische vervuiling in en op het veld te verwijderen dient de invulling 

van de kunstgrasmat gereinigd te worden. Tijdens het reinigen wordt de invulling ontdaan van 

verontreiniging. 

Tijdens het jaarlijks onderhoud worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

• Het bijvullen van infill-materiaal over grotere gedeelten van het veld. Het aanvullen van de 

infill van een kunstgrasveld bestaat uit het opbrengen van nieuw materiaal en het vegen van 

het gehele veld. De invulling is belangrijk om de vezel rechtop te houden en slijtage te 

minimaliseren. Op basis van de inspecties wordt door de aannemer geadviseerd of het veld 

bijgevuld dient te worden. Door de aannemer zal worden geadviseerd welk materiaal moet 

worden gebruikt en waar dit kan worden aangekocht. Aankoop en levering door de 

aannemer behoort tot de mogelijkheid. 

• Het herstellen van oneffenheden in het veld (kunstgras en onderhoudstegel) Ondanks 

doelmatig en efficient onderhoud, bestaat de kans dat het kunstgrasveld door uiteenlopende 

oorzaken beschadigd raakt. Voor de veiligheid van de spelers is het van belang dat schades 

zo spoedig mogelijk worden gerepareerd. Noodreparaties worden uitgevoerd door gemeente 

zelf en hebben geen invloed op de afgegeven garantie. 

• Inspectie en indien noodzakelijk het herstel van naden en belijning. Indien er beschadigingen 

zijn geconstateerd, wordt dit direct gemeld bij de aannemer zodat de schade hersteld kan 

worden om erger te voorkomen. Kleine reparaties kunnen direct worden hersteld door de 

gemeente Den Haag; 

• Dieptereiniging van het kunstgrasveld; 

o Intensief vegen en/of borstelen van het kunstgrasveld; 

• Inspectie drainageputten; 

• Het houden van toezicht op het (oneigenlijk) gebruik, wekelijks en periodiek onderhoud. 

Waarbij opgemerkt dat kosten worden doorberekend aan de veroorzaker; 

2.2.6 inspecties 

Frequentie: een keer per jaar (Uitvoering gezamenlijk door gemeente en aannemer). 

Jaarlijks tussen maart en mei zullen op het kunstgrasveld inspecties worden uitgevoerd waarvan een 

rapportage door de aannemer wordt gemaakt. Het initiatief voor het uitvoeren van de inspecties ligt 

bij de gemeente Den Haag. De inspecties kunnen in combinatie met de onderhoudswerkzaamheden 

uitgevoerd worden. Tijdens de uit te voeren inspecties zal de algehele conditie van het veld en de 

uitvoering van het onderhoud beoordeeld worden. De resultaten van inspectie en beoordeling 

worden door de aannemer gerapporteerd aan de opdrachtgever. Voor de rapportage worden door 

de Gemeente standaard formulieren en brieven ter beschikking gesteld. Wanneer er reden is voor 

aanpassing van de uit te voeren wekelijkse dan wel periodieke onderhoudswerkzaamheden dan 

wordt een overleg gepland tussen de aannemer en de gemeente waarin de aspecten worden 

besproken. 

Punten van aandacht bij de inspectie zijn: 

• Oneffenheden; 

• Plooien; 

• Schade; 
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• Open naden, aangeven hoe dit opgelost is; 

• Hoogte van de infill; 

• Slijtage vezel /deelgebieden; 

• Spreiding infill materiaal; 

O Losse delen, losse bouten, scheefstand van hekwerken, verlichting en sportattributen; 

O Corrosie; 

• Visuele inspectie van de drainage, doorspuiten alleen indien noodzakelijk; 

• Terugkoppeling van meting sporttechnische eigenschappen; 

• Overige mogelijke gebreken; 

2.3 Onderhoudsregistratie 
Voor duurzaam en doeltreffend onderhoud, is het belangrijk om de onderhoudswerkzaamheden te 

registreren. Hierdoor is het mogelijk het onderhoudsregime tijdens de onderhoudsperiode, 

waar nodig bij te sturen. Hiervoor gebruikt de Gemeente Den Haag het logboek, zoals in de bijlage is 

weergegeven. (le jaar door aannemer.) Aan het einde van het eerste jaar zal het logboek worden 

overhandigd aan de gemeente Den Haag. Gemeente Den Haag registreert de 

onderhoudswerkzaamheden gedurende de verdere levensduur van het veld. 

3 Onderhoudsmaterieel 
De gemeente Den Haag ontwikkelt in samenwerking met erkende bedrijven haar 

onderhoudsmachines gedeeltelijk zelf of koopt deze bij erkende bedrijven. Hierdoor wordt altijd 

gebruik gemaakt van de nieuwste technologie en werkmethodes. De onderhoudsmachines worden 

aangedreven door tractoren van de hoogste kwaliteit. De tractoren zijn licht van gewicht en hebben 

brede banden met een drukverdeling van ca. 0,4 kg per cm2. 

Onderhoudsborstel 
	

Onderhoudsborstel t.b.v. kanten 

Voor het (intensief) periodiek onderhoud gebruikt de gemeente Den Haag een borsteldek. Dit 

borsteldek is speciaal ontwikkeld met stugge kunststof borstels. Deze borstels zorgen ervoor dat het 

infillmateriaal optimaal verdeeld wordt, waardoor een gelijkmatig speeloppervlak ontstaat. 

Daarnaast zorgt de machine door de stugge kunststof borstels voor beweging van het invulmateriaal 

tussen de kunstgrasvezels, waardoor onkruidgroei aan de randen van het kunstgrasveld verminderd 

wordt. 
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Decompactor 

Voor het decompacteren van het kunstgrasveld gebruikt de gemeente Den Haag o.a. een zelf 

ontwikkelde wiedeg. Deze machine is uitgerust met verende pennen en zorgt ervoor dat het invul 

materiaal tot diep tussen de kunstgrasvezels wordt losgehaald. 

Reinigingsmachines 

De gemeente Den Haag maakt gebruikt van een reinigingsmachine. Deze machine zorgt ervoor dat 

het kunstgrasveld gereinigd wordt van vervuiling en verdichting van de toplaag. Verdichting van de 

toplaag resulteert ook vaak erin dat de doorlatendheid van het veld wordt verminderd. Door een 

mechanische afzuiging worden fijne stofdeeltjes, welke zich in het kunstgrasveld verzamelen, 

afgezogen. Hierdoor wordt voorkomen dat spelers deze fijne stofdeeltjes inademen en wordt de 

waterdoorlatendheid van de toplaag gegarandeerd. Daarnaast wordt de grovere vervuiling 

afgezeefd. 

4 Gebruikersinstructie 
Onderstaand een aantal instructies voor het gebruik van de kunstgrasvelden. Bij oplevering vraagt de 

gemeente Den Haag de aannemer op locatie een instructie over gebruik en onderhoud to geven. Bij 

deze instructie zullen vooral gebruikers en onderhoudspersoneel van de gemeente Den Haag 

aanwezig zijn. Onderdelen van deze instructie zijn vooral gericht op: 

BETREDEN 

Betreed het kunstgras uitsluitend via de toegangspoort; 

Zorg dat het schoeisel vrij is van modder, gras en ander vuil; 

Gebruik de walk-on/walk-off mat of borstels; 

Betreed de kunstgrasmat met geschikt schoeisel; 

ZORG 

Zorg dat het veld vrij blijft van kauwgom en dergelijke; 

Voorkom smeltplekken in de kunstgrasmat; 

Geen vuur, sigaretten en hete voorwerpen op het veld; 

Neem geen glaswerk mee op het veld; 

Verplaats sportattributen regelmatig en spreidt trainingen over het gehele veld; 
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MELDING 

Meld beschadigingen en/of onvolkomenheden direct bij de verantwoordelijke persoon; 

Wijs hem zo nodig ook op de plekken waar onvoldoende infill - materiaal aanwezig is zoals: 

penaltystippen 

cornerplekken 

doelgebieden 

ONEIGENLIJK GEBRUIK 

Bij constatering van oneigenlijk gebruik zullen kosten worden doorberekend aan de veroorzaker. 

Onder oneigenlijk gebruik wordt o.a. verstaan: slepen met doelen, klimmen in doelnetten, schade 

aan sproeiers door hockeyballen, brand en smeltplekken, etc. 

Schoeisel 

De gemeente Den Haag adviseert aan verenigingsgebruikers om voetbalschoenen met standaard 

plastic noppen te gebruiken. Dit zijn de zelfde schoenen die de spelers ook op natuurgrasvelden 

gebruiken. 

Voetbalschoenen met metalen noppen zijn niet toegestaan, want deze metalen noppen krijgen 

bramen en deze bramen kunnen de kunstgrasvezels beschadigen. 

Daarnaast raden wij voor verenigingsgebruik schoenen met platte zolen af. (zogenaamde 

kunstgrasschoenen). 

Naast gebruik door verenigingen vindt op de velden ook veel school en/of overig gebruik plaats, dit 

gebeurt veelal juist wel met platte zolen. 

Trainingsdoelen 

Op de meeste kunstgrasvelden zijn door de gemeente De Haag klapdoelen geplaatst. 

Tijdens trainingen worden door gebruikers ook grotere en kleinere losse doelen gebruikt. 

Advies aan de verenigingen is om na de laatste training van de dag, de klapdoelen weg te klappen en 

de losse doelen van het kunstgrasveld te halen of in de uitlopen te zetten. 

Doelen mogen niet op het veld blijven staan dit voorkomt dat deze dan vaak langdurig op dezelfde 

plaats blijven staan, waardoor je kans loopt dat de vezel sneller plat gaat liggen. Ook kunnen dit 

obstakels zijn die goed onderhoud bemoeilijken. Doelen mogen bij het verplaatsen niet over het veld 

Worden gesleept maar moeten worden getild of gereden (indien wieltjes aanwezig zijn) door 

minimaal twee personen. 

Slepen kan schade aan het kunstgrasveld veroorzaken doordat er vaak bramen of scherpe delen aan 

de doelen zitten. 

Advies is om de doelen op te tillen of te voorzien van zijwieltjes. 

Trainingsvormen 

In een natuurgrasveld zie je vaak dat bepaalde gebieden intensiever gebruikt worden dan andere 

gebieden waardoor slijtage en uitgespeelde plekken ontstaan. 

Ook op kunstgras ontstaat ongelijkmatige slijtage door intensief gebruik van specifieke delen. 

Intensief bespeling vindt bijvoorbeeld vaak plaats in de doelgebied en op locaties het dichtst bij 

kleedkamers en kantine. Trainingen dienen dan ook zo veel mogelijk over het volledige veld gespreid 

plaats te vinden, waarbij ook verder afgelegen locaties optimaal worden benut. Oefeningen dienen 

niet steeds op dezelfde locaties te worden uitgevoerd. Keeperstrainingen en afwerkoefeningen 

kunnen met verplaatsbare doelen ook op andere plekken plaatsvinden. Looptraining kan steeds langs 

andere lijnen plaatsvinden. 
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5 Weersinvloeden 
Onder de normale Nederlandse omstandigheden zal het kunstgrasveld de meeste tijd bespeelbaar 

zijn. Hieronder zijn enkele beperkingen weergegeven waar gebruikers over worden geadviseerd. 

Neerslag 

Door de goede doorlatendheid van de toplaag en onderliggende constructie zal het veld snel 

ontwateren en ook weer snel bespeelbaar zijn. Tijdens een zeer zware regenbui kan het voorkomen 

dat gedurende een korte periode het veld volledig verzadigd is en er plassen op het speelveld 

ontstaan. Op dat moment is de stabiliteit van het veld gering en kan door sterk af- of schrap zetten 

onbedoeld invulmateriaal wordt verplaatst. Dit moet worden voorkomen. Als er plassen op het veld 

staan, wordt aan gebruikers aanbevolen de aanvang van de wedstrijd/training uit te stellen of de 

wedstrijd stil te leggen. 

Wanneer de plassen verdwenen zijn, is het veld weer volledig bespeelbaar. Normaliter kwamen deze 

extreme omstandigheden zeer incidenteel voor in Nederland. Gezien de klimaatsveranderingen 

gebeurt dit steeds vaker en zullen gebruikers hierop worden geattendeerd. 

Droogte 

Zeer droge omstandigheden hebben geen negatieve gevolgen op de bruikbaarheid van het 

kunstgras. De gebruikers worden er wet op geattendeerd dat onder deze omstandigheden het veld 

stroef kan zijn en bij een sliding irritatie aan de huid kan ontstaan. 

Wind 

De mat is ongevoelig voor wind. Het invulmateriaal tussen de vezels kan niet opgenomen worden 

door de wind, enkel wat losliggend materiaal op de vezels. 

Sneeuw 

Wanneer de velden zijn ondergesneeuwd is bespeling mogelijk maar niet wenselijk. Deze bespeling 

heeft echter wet tot gevolg dat de sneeuwlaag vast getrapt wordt en er een ijslaag ontstaat waardoor 

de vezel afbreekt. Deze ijslaag werkt tevens zeer vertragend op de dooi en het weer in gebruik 

nemen van het veld na de vorstperiode. Het is niet toegestaan de sneeuw naar de zijkanten van het 

veld te schuiven. Hierdoor zal er namelijk infill verplaatst worden die moeilijk terug te brengen is. 

Ook bestaat de kans dat de volledige mat gaat verschuiven met als gevolg dat er een stinger in de 

betijning ontstaat. 

Om deze redenen is bespeling van kunstgrasvetden waarop een laag sneeuw ligt niet toegestaan in 

de gemeente Den Haag. 

Vorst 

De kunstgrasvetden kunnen tot een temperatuur van -10 graden gebruikt worden. Bij betreding van 

de velden bij temperaturen lager dan —10 graden is de kans op schade aan de kunstgrasvezel groot. 

Het is daarom niet toegestaan de velden onder dergelijke omstandigheden te gebruiken. 

Rijp 

Rijp is de witte aanstag die wordt veroorzaakt door het neerslaan en bevriezen van de waterdamp in 

de lucht. Voor een kunstgrasveld is rijp technisch geen probleem. De vezel zal niet afbreken door de 

aanwezigheid van een dun ijslaagje. Er zal wet goed beoordeeld moeten worden in hoeverre de 

aanwezige rijp, zeker bij hardnekkige of ruwe rijp, gtadheid van het speeloppervlak veroorzaakt. 
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IJzeI 

IJzeI is eigenlijk niets anders dan regen die bevriest zodra het in aanraking komt met een bevroren 

oppervlak. Er vormt zich dan een ijslaagje waardoor het oppervlak glad wordt. IJzeI verdwijnt vaak 

binnen een paar uur, maar kan soms hardnekkig zijn. 

Wanneer de velden bedekt zijn met ijzel is bespeling van het veld niet toegestaan. Bespeling van 

beijzelde kunstgrasvezels leidt namelijk tot directe breuk van de kunstgrasvezels. 

Opdooi 

Wanneer de dooi intreedt na een periode van vorst is betreden van het veld niet toegestaan. 

Doordat het vocht in de bovenlaag niet weg kan zakken door de vorst laag kan de zand-

rubberinvulling of het onderliggende sporttechnische laag volledig verzadigd raken met water. Deze 

laag is dan instabiel en zeer gevoelig voor betreding. Betreding kan leiden tot kuiltjes in het veld en 

resulteren in blijvende schade aan de vlakheid van de mat. In een situatie van opdooi geldt een 

bespelingverbod totdat de vorst volledig uit de bodem verdwenen is en het veld wordt vrijgegeven 

door de Afdeling Sportparken van de gemeente Den Haag. 

Winterbrief 

Gemeente Den Haag verstuurd jaarlijks een winterbrief met daarin verwoord de afspraken 

betreffende het gebruik van de velden tijdens winterse omstandigheden. Door de afdeling 

sportparken wordt streng toegezien op naleving van deze instructies. 
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1. INLEIDING 

In opdracht van de Gemeente Den Haag, afdeling Vastgoed is door Mos Grondmechanica B.V. een 

grondonderzoek uitgevoerd en is op basis daarvan een verhardingsadvies opgesteld voor de aanleg 

van twee kunstgras voetbalvelden ter plaatse van de sportparken Ockenburgh en TAC'90 te Den Haag. 

Dit rapport bevat de resultaten van het grondonderzoek en het daarop gebaseerde verhardingsadvies 

voor de bovengenoemde nieuwbouw. 

2. PROJECTBESCHRIJVING 

De gemeente Den Haag, afdeling OCW Buitensport is voornemens om op sportpark Ockenburgh 

(veld 8) aan de Wijndaelerweg 9 te Den Haag en Sportpark TAC '90 (veld 1) aan de Roemer 

Visscherstraat 204 te Den Haag een natuurgras voetbalveld om te bouwen naar een kunstgras 

voetbalveld. 

In het kader van de realisatie van de kunstgrasvelden dienen de bestaande natuurgrasvelden 

ontgraven te worden, de maximale ontgravingdiepte ter plaatse van het veld zal ca. 400 mm 

bedragen. De te realiseren kunstgras constructie ziet er globaal als volgt uit: 
■ 

- 	- 15 mm TPE 	 (8,5 kN/ m3) 

- 25 mm Infillzand 	 (16 kN/ m3) 

- geotextiel 	 (125gr/ m2) 

- 100 mm Lava 0/16 	 (18 kN/ m3) 

- 260 mm M3c zand 	 (16 kN/ m3) 

Het totale gewicht van de nieuwe constructie bedraagt 6,5 kN/m2  
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Het huidige maaiveldniveau zal ook het ontwerpniveau in de nieuwe situatie zijn. In het verleden zijn 

er geen ongelijkmatige zettingen opgetreden ter plaatse van de natuurgrasvelden. Op een aantal 

plaatsen op de velden is wel spraken geweest van een verminderde afwatering, dit is hersteld na de 

renovatie van de drainage. 

3. GEOTECHNISCHE GEGEVENS 

3.1 	Uitgevoerd grondonderzoek 

Voor de uitvoering van dit onderzoek heeft de opdrachtgever ons een tekening ter beschikking 

gesteld. 

Aan de hand van de verstrekte tekening heeft Mos Grondmechanica een Klic-melding gedaan. De 

onderzoekslocaties zijn met behulp van GPS-RTK apparatuur in het veld uitgezet en gewaterpast, op 

tekening weergegeven, en in dit rapport opgenomen. 
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Op 13 februari 2014 zijn de sonderingen 1 tot en met 7 uitgevoerd tot een diepte van circa 

maaiveld -15 m. De sonderingen 1 tot en met 4 zijn uitgevoerd ter plaatse van sportpark TAC'90, 

rondom de contouren van het sportveld. De sonderingen 5 tot en met 7 zijn uitgevoerd ter plaatse van 

sportpark Ockenburgh, De locaties van de sonderingen zijn op verzoek van de opdrachtgever 

verplaatst uitgevoerd op het sportveld. De sonderingen zijn met een sondeerunit met een 

drukcapaciteit van 200 kN uitgevoerd. Bij elke sondering is per 20 mm de tijd, de diepte, de 

conusweerstand (qc), de plaatselijke wrijving (fs) en de helling (i) gemeten en als data opgeslagen. 

Tevens is het berekende wrijvingsgetal gepresenteerd. 

De sonderingen zijn uitgevoerd conform toepassingsklasse 3, type TE1 van de NEN-EN-ISO-22476-1. 

Op 14 februari 2014 zijn de handboringen HB1 tot en met HB7 uitgevoerd tot een diepte van 

maaiveld -3 m. De boringen zijn als (verbuisde) handboringen en conform NEN-EN-ISO 22475-1 

uitgevoerd. De handboringen zijn uitgevoerd rondom de contouren van het sportveld, bij de boringen 

HB1 tot en met HB4 in de nabijheid van de gelijk gecijferde sonderingen. 

De grondopbouw ter plaatse is door een medewerker beschreven en in de vorm van een boorstaat 

met schaal 1:Y242 ten opzichte van NAP geplot in dit rapport opgenomen. 

Bij boring HB2 is conform NEN-EN-ISO 22475-1 tot eind diepte van de boring een peilbuis geplaatst. 

Sondering 8 met bijbehorende handboring HB8 zijn op aangeven van de opdrachtgever niet uitgevoerd 

in verband met een oce verdacht gebied. Vanwege het niet uitvoeren van deze handboring is er geen 

peilbuis geplaatst op het sportpark Ockenburgh, op verzoek van de opdrachtgever is het grondwater 

gepeild in de boorgaten van de handboringen. 

De resultaten van het grondonderzoek zijn opgenomen onder bijlage A. 

3.2 	Geotechnisch profiel sportpark TAC'90 

De maaiveldhoogte ter plaatse van de onderzoekslocaties varieert tussen NAP -0,33 m en NAP -0,34 m. 

Aan de hand van het sondeerbeeld en de boorbeschrijving is een duidelijk onderscheid te maken 

tussen de onderzoekslocaties 1 en 4 ten opzichte van 2 en 3. De bovenste meters vertonen een grote 

variatie ten opzichte van elkaar. Met kennis van bovenstaande is aan de hand van het uitgevoerde 

grondonderzoek het volgende geotechnisch profiel opgesteld: 

Vanaf maaiveld tot NAP -1,2 m a NAP -1,3 m is een los gepakt, zwak kleiig, zwak humeus 

zandpakket aangetroffen waarin conusweerstanden zijn gemeten van 1 MPa tot 4 MPa. 

Bij de sonderingen 1 en 4 is vanaf NAP -1,2 m a NAP -1,3 m tot NAP -2,3 m a NAP -2,4 m een 

samendrukbaar pakket aangetroffen welke hoofdzakelijk bestaat uit zwak humeuze kleilagen en 

een veenlaag, in het pakket zijn conusweerstanden gemeten van 0,3 MPa tot 0,5 MPa. Bij 

sondering 2 is over dezelfde diepte een los gepakt zandpakket aangetroffen waarin 

conusweerstanden zijn gemeten van 2 MPa tot 4 MPa. Onderzoekslocatie 3 vertoont tevens 

afwijkend beeld; de conusweerstand en het wrijvingsgetal duiden op een leem dan wel cohesief 

pakket terwijl de boorbeschrijving zand met siltige bijmengingen geeft. Om uitsluitsel te krijgen 

over de grondopbouw op de betreffende locatie is aanvullend grondonderzoek vereist. 

Vanaf NAP -2,3 m a NAP -2,4 m tot de maximaal verkende diepte van NAP -15,3 m is een los tot 

matig gepakt zandpakket aangetroffen waarin conusweerstanden zijn gemeten van 4 MPa tot 
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22 MPa. Terugvallen in de conusweerstanden tot 1 MPa a 3 MPa worden veroorzaak door 

kleilagen en lenzen. Op diverse dieptes zijn kleilagen en lenzen aanwezig met een dikte welke 

varieert van enkele centimeters tot enkele decimeter. 

	

3.3 	Geotechnisch profiel Sportpark Ockenburgh 

De maaiveldhoogte ter plaatse van de onderzoekslocaties varieert tussen NAP +0,57 m en 

NAP +0,55 m. Aan de hand van het uitgevoerde grondonderzoek is het volgende geotechnisch profiel 

opgesteld: 

Vanaf maaiveld tot NAP -1,8 m a NAP -2,0 m is een los gepakt zandpakket aangetroffen waarin 

conusweerstanden zijn gemeten van 2 MPa tot 6 MPa. 

Vanaf NAP -1,8 m a NAP -2,0 m tot de maximaal verkende diepte van NAP -14,5 m is een matig 

tot vast gepakt zandpakket aangetroffen, waarin conusweerstanden zijn gemeten van 6 MPa tot 

30 MPa en hoger. Terugvallen in de conusweerstanden tot 1,5 MPa a 3 MPa worden veroorzaak 

door kleilenzen. Op diverse dieptes zijn kleilenzen aanwezig met een dikte van enkele 

centimeters tot maximaal een decimeter. 

3.4 Grondwaterstanden 

In de boorgaten van HB1 tot en met HB4 is het grondwater aangetroffen op circa 

NAP -1,24 m, en in de boorgaten van HB5 tot en met HB7 is het grondwater aangetroffen op 

NAP -0,15 m a NAP -0,23 m. Hierbij wordt opgemerkt dat deze gemeten grondwaterstanden slechts 

een momentopname zijn en dat onder invloed van spanningswater, lagenopbouw, lokale 

omstandigheden en seizoensafhankelijke factoren de waarde hiervan sterk kan afwijken. 

4. VERHARDINGSADVIES 

Een kunstgrasveld dient zettingsvrij aangelegd to worden, in het kader daarvan is de bodem 

geotechnisch onderzocht. Op basis van de resultaten, kunstgrasconstructie en de gewenste aanleg 

hoogte is een verhardingsadvies voor het zettingsvrij aanleggen van het kunstgrasveld opgesteld. 

	

4.1 	TAC'90 veld 1 

Uit het uitgevoerde grondonderzoek blijkt dat er onder de zandige toplaag met zwak kleiige en 

humeuze bijmengingen een samendrukbaar pakket aanwezig is. Het samendrukbare pakket is echter 

niet aanwezig bij alle onderzoekslocaties en heeft in het verleden niet of nauwelijks geleidt tot 

ongelijke zettingen van het natuur grasveld. onder het samendrukbaar pakket is een zandpakket 

aangetroffen met op diverse dieptes kleilagen of lenzen. 
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De toplaag zal naar verwachting een initiele soortelijke massa van circa 16,5 tot 17,0 kN/m3  hebben. 

Het geen gecontroleerd kan worden door middel van het beproeven van grondmonsters; bepalen 

initiele en droge volumegewichten alsmede het watergehalte. 

Omdat er feitelijk geen belasting toename zal plaats vinden vanwege ophogen maaiveldniveau en naar 

verwachting ook niet als gevolg van het vervangen van de toplaag is er vanuit geotechnisch oogpunt 

geen bezwaar voor het aanleggen van de kunstgras constructie, zoals is beschreven in § 2. 

Wanneer uit aanvullend grondonderzoek en of laboratorium onderzoek blijkt dat de zandige toplaag 

niet overal aanwezig is of niet de aangenomen initiele soortelijke massa heeft dan kunnen er mogelijk 

verschilzettingen optreden nadat de kunstgrasconstructie is aangebracht. In dat geval zal in wat meer 

detail gekeken moeten worden naar verschilzettingen in relatie tot de scheefheidseisen die gelden. 

4.2 	Ockenburgh veld 8 

Uit het uitgevoerde grondonderzoek blijkt dat de ondergrond hoofdzakelijk bestaat uit zand, in de 

toplaag (eerste decimeters) is een zwak humeuze of kleiige bijmenging aanwezig. Onder deze toplaag 

bevindt zich een matig tot vast gepakt zandpakket de conusweerstand loopt gelijdelijk op. De toplaag 

zal naar verwachting een initiele soortelijke massa van circa 17,0 kN/m3  hebben. 

Omdat de ondergrond niet zettingsgevoelig is en er geen belasting toenamen plaats vindt vanwege 

ophogen maaiveldniveau of vervangen toplaag is er vanuit geotechnisch oogpunt geen bezwaar voor 

het aanleggen van de kunstgras constructie, zoals is beschreven in § 2. 

Opgesteld door: 

i ng. 

 

Rhoon, 17 februari 2014 
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Sondering 1 

Opdracht : 1400110 Conus nummer : S10-CFI.442 NEN-EN-ISO-22476-1 
Plaats Den Haag Soort conus 	: 	Elektrisch Klasse 3, type TE1 
Datum : 	13-02-2014 Opp. conuspunt : 1000 mm

2 
 Sondeerunit : SRI 

Project : Ockenburgh en TAC'90 Blad 	: 1 van 1 
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Sondering 2 

Opdracht : 1400110 Conus nummer : S10-CFI.442 NEN-EN-ISO-22476-1 
Plaats : Den Haag Soort conus 	: 	Elektrisch2  Klasse 3, type TEl 
Datum : 13-02-2014 Opp. conuspunt : 1000 mm Sondeerunit : SR1 
Project : Ockenburgh en TAC'90 Blad 	: 1 van 1 
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RD-stelsel 
X= 79874.910 
Y = 451952.660 

Conusweerstand cis  (MPa] —> 
	

a [1 	Wrijvingsgetal Rf [%j 
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0 
Conusweerstand qc  [MPa] --> 

10 	 20 
	

30 

0,00 0,75 	 0,50 	 0,25 

	

 	Plaatselijke wrijving fs  MPa] 

Sondering 3 
Opdracht : 1400110 	 Conus nummer : S10-CFI.442 	 NEN-EN-ISO-22476-1 
Plaats 	: Den Haag 	 Soort conus 	: Elektrisch 	 Klasse 3, type TE1 
Datum 	: 13-02-2014 	 Opp. conuspunt : 1000 mm

2 
Sondeerunit : SR1 

Project 	: Ockenburgh en TAC'90 	 Blad 	: 1 van 1 

a Cl 	Wrijvingsgetal Rf (%] 
10 8 6 4 2 

0.0 

0.0 
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0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

0.3 
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0.5 
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1.1 
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CoOrdinaten 

RD-stelsel 
X= 79857.530 
Y= 451855.030 

MRSV v3.00 (c) 2012 
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Sondering 4 

Opdracht : 1400110 Conus nummer : S10-CF1.442 NEN-EN-ISO-22476-1 
Plaats : Den Haag Soon conus 	: Elektrisch Klasse 3, type TE1 
Datum : 13-02-2014 Opp. conuspunt : 1000 mm

2 
 Sondeerunit : SR1 

Project : Ockenburgh en TAC'90 Blad 	: 1 van 1 

Conusweerstand (lc  [MPa] -->- 	 a [°] 	Wrijvingsgetal Rt 

10 	 20 
	

30 I 10 8 6 4 2 

NAP 
	

MV = NAP -0.33 m 

-10 

5 

-20 

-25 

-30 

0,75 	 0,50 	 0,25 

	

 	Plaatselijke wrijv ng fs  [MPa] 
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RD-stelsel 
X = 	79895.650 
Y = 451887.550 

0,00 
	

MRSV v3.00 (c) 2012 



a [°] 	Wrijvingsgetal Rf r/01 
30 I 10 8 6 4 2  0  

NAP 	 

-10 

15 

-20 

-25 

-30 

>ff 
MV=NAP+0.57m 

Conusweerstand cis  [MPaj --> 
10 	 20 

NEN-EN-ISO-22476-1 
Klasse 3, type TE1 
Sondeerunit : SRI 
Blad 	: 1 van 1 

Coordinaten 

RD-stelsel 
X = 	75041.350 
Y = 452894.590 

MRSV v3.00 (c) 2012 0,00 0,75 	 0,50 	 0,25 
Plaatselijke wrijving Ps  MPa 
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Sondering 5 

Opdracht : 1400110 Conus nummer : S10-CFI.442 
Pleats : Den Haag Soort conus 	: 	Elektrisch2  
Datum : 13-02-2014 Opp. conuspunt : 1000 mm 
Project : Ockenburgh en TAC'90 

f 

0.2 
31 
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Sondering 6 

Opdracht : 1400110 
Plaats 	: Den Haag 
Datum 	: 13-02-2014 
Project 

0 

Conus nummer : S10-CFI.442 
Soort conus 	: Elektrisch2  
Opp. conuspunt : 1000 mm 

NEN-EN-ISO-22476-1 
Klasse 3, type TE1 
Sondeerunit : SR1 
Blad 	: 1 van 1 

a rl 	Wrijvingsgetal Rf [%J 
30 I 10 8 6 4 2 

: Ockenburgh en TAC'90 

Conusweerstand qc  [MPa] —> 
10 	 20 

-1 

-2 

-2 

0,75 	 0,50 	 0,25 
 	Plaatselijke wrijving is  [MPa] 
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RD-stelsel 
X= 75014.900 
Y = 452926.610 



0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
36 
32 
32 0.0 

34 
33 
35 
38 

0.0 

0.1 

0.1 

0.2 

0.4 

0.5 

0.8 

0.8 

0,00 

Conus nummer : S10-CFI.442 
Soon conus 	: Elektrisch2  
Opp. conuspunt : 1000 mm 

30 

Sondering 7 

Opdracht : 1400110 
Plaats 	Den Haag 
Datum 	: 13-02-2014 
Project 

0 

MOS GRONDMECHANICA B.V. 

: Ockenburgh en TAC'90 

Conusweerstand qc  [MPa] 
10 	 20 

a 

Z 
0 

YI 

- 	- 
MRSV v3.00 (c) 2012 

NAP 

-10 

— -15 

-20 

-25 

-30 

a• 

MV=NAP+0.55m 

0,75 	 0,50 	 0,25 
Plaatselijke wrijv ng fs  MPa] 

NEN-EN-ISO-22476-1 
Klasse 3, type TE1 
Sondeerunit : SR1 
Blad 	: 1 van 1 

a [0] 	Wrijvingsgetal Rf [%] 
10 8 6 4 2 
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bruin 2 	-0.84 	-2.64 	Zand, zeer fijn, matig siltig 

grijs 3 	-2.64 	-3.34 	Zand, zeer fijn, matig siltig 
2 

V 

-0.34 	-2.34 Kleistop 1 

V 

• • • ... • .. • . • • . 

-\\  

1 	-0.34 	-0.84 	Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, zwak kleihoudend 	bruin 

81 

Boorprofiel 

-z on 

Boorprofiel 

Opdracht : 1400110 

Plaats 	: Den Haag 

Project 	: Sportparken Ockenburgh en TAC'90 

BORING : HB1 

Datum : 14-02-2014 : 79835.210 Boormeester : AK 

GWS : NAP -1.24 m : 451918.780 Beschrijver : AK 

Maaiveld : NAP -0.34 m Norm : NEN5104 

Opmerking 

Laag nr. Diepte [m Los. NAP) 
van 	tot 

Omschrijving grondlaag Kleur 

X 

1 
2 
3  
4 
5 
6 
7 

a 

1 -0.34 -0.74 Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, zwak kleihoudend bruin 

2 -0.74 -0.94 Klei, sterk siltig bruin 

3 -0.94 -1.24 Zand, matig grof, sterk siltig bruin 

4 -1.24 -1.44 Klei, zwak zandig (zeer fijn), zwak humeus bruin 

5 -1.44 -1.74 Klei, sterk siltig grijs 

-1.74 -2.24 Veen, mineraalarm bruin 

-2.24 -2.44 Klei, matig zandig (zeer fijn) bruin 

-2.44 -3.34 Zand, matig fijn, matig siltig grijs 

-0.34 -2.34 Kleistop 1 

BORING : HB2 
81 

Datum : 14-02-2014 : 79874.910 Boormeester : AK 

GWS : NAP -1.24 m : 451952.660 Beschrijver : AK 

Maaiveld : NAP -0.34 m Norm NEN5104 

Opmerking 

Boorprofiel Laag nr. Diepte [m t.o.v. NAP] 
van 	tot 

Omschrijving grondlaag Kleur 

BORING : HB3 

Datum : 14-02-2014 : 79857.530 Boormeester : AK 

GWS : NAP -1.24 m : 451855.030 Beschrijver : AK 

Maaiveld : NAP -0.34 m Norm : NEN5104 

Opmerking 

Laag nr. 
4,  

Diepte [m t.o.v. NAP) 
van 	tot 

Omschrijving grondlaag Kleur 

81 

81 

-0.34 -0.64 Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, zwak kleihoudend bruin 
2 

-0.64 -1.54 Zand, matig fijn, matig siltig bruin 

-1.54 -2.84 Zand, zeer fijn, sterk siltig grijs 

-2.84 -3.14 Zand, zeer fijn, uiterst siltig grijs 

-3.14 -3.34 Zand, zeer fijn, matig siltig grijs 

-0.34 -1.34 Kleistop 1 

MOS GRONDMECHANICA B.V. 	 Postbus 801, 3160 AA Rhoon - Tel: 010 50 30 200 - www.mosgeo.com  
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o 
Diepte [m t.o.v. NAP] 

van 	tot 
Omschrijving grondlaag Kleur 

1 +0.57 +0.17 Zand, zeer fijn, zwak humeus, zwak kleihoudend bruin 

2 +0.17 -0.13 Zand, zeer fijn, matig siltig bruin 

3 -0.13 -0.43 Zand, zeerfijn,matigsiltig  bruin 

4 -0.43 -2.43 Zand, zeer fijn, matig siltig grijs 

0.57 -0.43 Kleistop 1 

Boorprofiel 
	

Laag nr. 

    

    

    

-2.0o 

4 

-i 
Diepte [m t.o.v. NAPI 

van 	tot 
Omschrijving grondlaag Kleur 

1 +0.55 +0.25 Zand, zeer fijn, zwak humeus bruin 

2 +0.25 -0.35 Zand, zeer fijn, matig siltig bruin 

3 -0.35 -2.45 Zand, zeer fijn, matig siltig grijs 

0.55 -0.25 Kleistop 1 

Boorprofiel 
	

Laag nr. 

X 2  

Opdracht : 1400110 

Plaats 	: Den Haag 

Project 	: Sportparken Ockenburgh en TAC'90 

 

et 

C
W 

U 

0 

BORING 	: HB4 

Datum 	 : 14-02-2014 	 X 	: 79895.650 	 Boormeester 	: AK 

GWS 	 : NAP -1.23 m 	 Y 	: 451887.550 	 Beschrijver 	: AK 

Maaiveld 	: NAP -0.33 m 	 Norm 	: NEN5104 

Opmerking 

Boorprofiel 	Laag nr. Diepte [m t.o.v. NAPI 
van 	tot 

Omschrijving grondlaag Kleur 
IA 

1 
2 

-0.33 -0.83 Zand, zeer fijn, zwak humeus, zwak kleihoudend bruin 0 
3 -0.83 -0.93 Klei, zwak zandig (zeer fijn) bruin 
4 

-0.93 -1.33 Zand, matig fijn, matig siltig bruin 5 

4 -1.33 -1.73 Klei, sterk siltig grijs 

5 -1.73 -2.23 Veen, mineraalarm bruin 

6 -2.23 -2.83 Klei, matig zandig (zeer fijn) grijs 

-2.83 -3.13 Zand, matig fijn, matig siltig grijs 

-3.13 -3.33 Klei, sterk zandig (zeer fijn) grijs 

-0.33 -2.83 Kleistop 1 

IN 
BORING 	: HB5 

Datum 	 : 14-02-2014 	 X 	: 75026.920 	 Boormeester 	: AK 

GWS 	 : NAP -0.23 m 	 Y 	: 452884.890 	 Beschrijver 	: AK 

Maaiveld 	: NAP +0.57 m 	 Norm 	: NEN5104 

Opmerking 

BORING 	: HB6 

Datum 	 : 14-02-2014 	 X 	: 75001.450 	 Boormeester 	: AK 

GWS 	 : NAP -0.20 m 	 Y 	: 452915.460 	 Beschrijver 	: AK 

Maaiveld 	: NAP +0.55m 	 Norm 	: NEN5104 

Opmerking 

Pr •s 
' 
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Kleur 

bruin Zand, zeer fijn, matig kleihoudend 

Laag nr. 

r 2 

Boorprofiel Diepte [m to.v. NAP] 
van 	tot 

+0.55 	+0.25 

Omschrijving grondlaag 

bruin 

grijs 

+0.25 	-0.35 	Zand, zeer fijn, matig siltig 

-0.35 	-2.45 	Zand, zeer fijn, matig siltig 

0.55 	-0.45 	Kleistop 1 

■ 

▪ 4 

■ E 

■ 0 

In 
■ 

Opdracht : 1400110 

Plaats 	: Den Haag 

Project 	: Sportparken Ockenburgh en TAC'90 

BORING 	: HB7 

Datum 	 : 14-02-2014 	 X 	: 75080.700 	 Boormeester 	: AK 

GM 	 : NAP -0.15 m 	 Y 	: 452924.930 	 Beschrijver 	: AK 

Maaiveld 	 : NAP +0.55 m 	 Norm 	 : NEN5104 

Opmerking 
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Coordinaten en hoogtematen boringen en sonderintibbalt4 	 1 /1 

Opdr.nr. 1400110 
Plaats 	Den Haag 
Datum 	10-02-2014 / 13-02-2014 
Project 	Sportparken Ockenburgh en TAC'90 

Meting uitgevoerd in RD stelsel 

Sondeer 

nummer 

X [m] 

Opgemeten 

Y [m] 

Opgemeten 

Z [m] 

TOV NAP 

1 79835.21 451918.78 -0.34 

2 79874.91 451952.66 -0.34 

3 79857.53 451855.03 -0.34 

4 79895.65 451887.55 -0.33 

5 75041.36 452894.59 0.57 

6 75014.90 452926.61 0.55 

7 75071.75 452919.68 0.55 

Boring 

nummer 

X [m] 

Opgemeten 

Y [m] 

Opgemeten 

Z [m] 

TOV NAP 

HB1 79835.21 451918.78 -0.34 

HB2 79874.91 451952.66 -0.34 

HB3 79857.53 451855.03 -0.34 

HB4 79895.65 451887.55 -0.33 

HB5 75026.92 452884.89 0.57 

HB6 75001.45 452915.46 0.55 

HB7 75080.70 452924.93 0.55 

Naam vast punt 

Hoogte vast punt 

Opgegeven door 

Gewaterpast door 

Datum waterpassing 

Omschrijving vast punt 

Rijkswaterstaat 

10-02-2014 / 13-02-2014 

Meting uitgevoerd met Leica RTK GPS systeem 

et 

z 
cc 

a 

a 

a 

jr '"C 



Peilbuisnummer 

Datum plaatsing 

Diameter (mm] 

Materiaal 

Filterkous 

Grind 

Lengte stijgbuis [m] 

Lengte filter [m] 

Totale lengte [m] 

MV [m t.o.v. NAP] 

bk stijgbuis [m t.o.v. NAP] 

bk filter [m t.o.v. NAP] 

ok filter [m t.o.v. NAP] 

bk kleistop (m t.o.v. NAP] 

ok kleistop [m t.o.v. NAP] 

GWS [m t.o.v. NAP] 

Straatpot 

Beschermkap 

Schoongemaakt 

Geplaatst door / met 

Plaatsing (methode) 

Opmerking 

HBi- 1 

14-02-2014 

32 

HDPE 

nee 

ja 

1.95 

1.00 

2.95 

-0.34 

-0.39 

-2.34 

-3.34 

-0.34 

-2.34 

-1.20 

ja 

nee 

nee 

Hand 

boren 

1.5 
to 

Opdracht : 1400110 
	

PEIL UISGEGEVENS 
Plaats 	: Den Haag 

Project 	: Sportparken Ockenburgh en TAC'90 
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Niet uitgevoerde sondering 

4 8 12 16 	120O 

10 20 30 
1 
40 	1 	500 

onderdeet 	SITUATIE GRONDONDERZOEK 	project t Sportparken Ockenburgh en TAC'90, 
to Den Haag 

tritzetten verzorgd door 	MOS GRONDMECHANICA 

MOS 

11111  
settee 1 1000 eaten In meters get. c.s. 

906 aROMMECHAIWCA 
	 Peitbuis Boring Sondering met pl.wrijving (1) Sand • 

Postbus 801, 3160 AA Rhoon - Telef non 10101 5030200 - Fax 1010 5013656 Formaat A3 wijz. 

datum 17-02-14 opdr.nr. 	1400110 
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