
Bouwrijpmaken
1 Begroeiing

1010 Verwijderen bomen 150 stuks 400,00                   60.000,00                      
1020 Verwijderen begroeiing 3500 m2 2,50                         8.750,00                         

2 Bemaling
2010 Aanbrengen bemaling 300 m 1,50                         450,00                              grondwaterstand: 65 cm onder maaiveld 

3 Riolering

3010 aanbrengen zeer complexe duiker 1 stuks 650.000,00                   

 prijs is tot stand gekomen vanwege het feit dat deze duiker 
onstaat uit speciaal is ontworpen om zo het maximaale 
rendament te behalen  

3020 Aanleg riolering DWA/meerdere wadies 400 m 50,00                      20.000,00                      
 aanleggen dwa, en aanleggen buizen hydroblokken en hwa 
buizen HWA om  de ontwatering van de wadies te voorzien  

3040 Aansluiting gemeenteriool 1 stuks 2.500,00               2.500,00                          aansluiting op het gemeente riool  

3050 energie opslag vanuit duiker 1 stuks 250.000,00         250.000,00                   

 prijs is tot stand gekomen vanwege het feit dat deze dynamo 
nog niet vaak is toegepast en speciaal ontworpen moet worden 
om zo het maximaale rendament te behalen  

3060 kabels leggen voor opladen auto's 200 m 15,00                      185,00                             
 aanleggen elektrisiteits kabbels om zo de auto's te kunnen 
opladen stroom wordt voorzien door de dynamo in de duiker  

3070 Maken huisaansluitingen 2 stuks 2.500,00               5.000,00                         

 plaatsen van huisaansluitingen voor het hele gebouw (met 
normale huisaansluiten zal je namelijk niet genoeg capaciteit 
hebben) 

4 Verlichting
4010 Plaatsen lichtmasten 45 stuks 800,00                   36.000,00                       zie bouwtekening "lichtmast" 

1.032.885,00                                                                                                                                                         -   -                      -                      -                      -                      -                      

Woonrijpmaken
5 Groenwerkzaamheden

5010 Planten bomen 170 stuks 20,00                      3.400,00                         
5020 Aanbrengen begroeiing 450 m2 20,00                      9.000,00                         
5030 Inzaaien terrein 1550 m2 7,50                         11.625,00                      
5040 Uitgraven raingarden 120 m3 2,00                         240,00                              zie bouwtekening voor maten 

5050 Aanplanten raingarden 160 m2 20,00                      3.200,00                         
 planten gekozen door derden, moeten geschikt zijn voor 
bepaalde situaties 

6 Vijverpartij
6010 Graven vijver 200 m2 2,00 400,00

7 Steiger en beschoeiing
7020 Aanbrengen beschoeiing 180 m 30,00 5400,00  beschoeiing van azobé 

7030 plaatsen beschoeing zwaar verankerd 400 m 20,00                      8.000,00                         
 plaatsen beschoeing om zo de hoge snelheid van het water dat 
uit de duiker komt te kunnen opvangen  

8 Speelplaatsen
8010 Aanbrengen speeltoestellen 9 stuks 3.500,00               31.500,00                       denk aan; schommel, wip, "multifunctioneel speelhuisje" 

8020 Aanbrengen fitness toestellen 5 stuks 750,00                   3.750,00                         
 speciale "lichaamsgewicht" fitness toestellen die geen energie 
gebruiken 

8030 Aanbrengen hekwerk laag 125 m 60,00                      7.500,00                          hekwerk van alluminium  

8040 Aanleg zachte verharding 350 m2 7,00                         2.450,00                         
8050 Aanleg asfalt trapveld 400 m2 45,00                      18.000,00                       gemaakt van ZOAB 

8060 Aanbrengen hekwerk hoog 25 m 100,00                   2.500,00                          hekwerk van alluminium 

8070 Aanbrengen picknicktafels 6 stuks 600,00                   3.600,00                         
8080 Aanbrengen bankjes (los) 17 stuks 250,00                   4.250,00                         
8090 Aanbrengen lange bank 30 m nog onbekend
8100 Anbrengen baan, koersbal 16 m2 nog onbekend

9 Verhardingen
9010 aanbrengen puinverharding 435 m3 100,00                   43.500,00                      
9050 Aanbrengen waterpasserend straatwerk 1450 m2 20,00 29000,00  gebruik makend van rode straatstenen 

9060 Aanbrengen grindpad 480 m2 27,50 13200,00

11 Groenvoorzieningen 
11010 Planten bomen hoog 100 stuks 20,00                      2.000,00                         
11020 Planten bomen middelhoog 40 stuks 20,00                      800,00                             
11030 Planten bomen laag 30 stuks 20,00                      600,00                             

203.915,00                                                                                                                                                              -   -                      -                      -                      -                      -                      

1.236.800,00                                                                                                                                                         -   -                      -                      -                      -                      -                      

Eindblad
9010 Uitvoeringskosten % 6                                 74.208,00                                                                                                                                                                 -   -                      -                      -                      -                      -                      
9020 Algemene kosten % 9                                 111.312,00                                                                                                                                                              -   -                      -                      -                      -                      -                      
9030 Winst en Risico % 5                                 61.840,00                                                                                                                                                                 -   -                      -                      -                      -                      -                      

9040 Voorbereiden en enginering % 9                                 111.312,00                                                                                                                                                              -   -                      -                      -                      -                      -                      

9050 Onvoorzien % 11                              136.048,00                                                                                                                                                              -   -                      -                      -                      -                      -                      

1.731.520,00                                                                                                                                                         -   -                      -                      -                      -                      -                      Totaal
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