
Geachte heer van den Brink, beste Ron,

De offerte heb ik nog even doorgenomen met TV De Marsch. 

De tennisvereniging heeft een paar opmerkingen/ suggesties: 

“Onze ervaring is dat de "waterhuishouding onder de banen" niet best is, in lijn met het voorstel van kiwa zou 
het heel mooi zijn wanneer de zandonderbouw ook wordt meegenomen.
Goed om te weten dat de banen qua eigenschappen aan de huizen/bomen(kwikstaartweg)kant nogal afwijkt 
van de baanhelften die aan de kant van het clubgebouw liggen. De baanhelften aan de zijde van de 
kwikstaartweg liggen voor een groot deel in de schaduw. Ik kan me voorstellen dat dat verschil invloed kan 
hebben op het onderzoek/ aantal meet-monsterpunten.
Kiwa levert een kostenraming op uitgaande van gelijktijdige renovatie van 5 banen. Gelijktijdige renovatie is 
inderdaad ons streven. Maar we willen geen risico lopen dat we in het voorjaar bij aanvang van de competitie 
niet kunnen beschikken over 5 gravel banen. Als de partij die de renovatie gaat uitvoeren niet voldoende 
zekerheid kan bieden dat de renovatie op tijd is afgerond, zouden we dit risico kunnen beperken door in 2020 
3 banen, en in 2021 2 banen te laten renoveren. Is het mogelijk Kiwa ook te vragen wat de kosten zijn bij een 
gesplitste drie- en twee banenrenovatie?”.

Kan je in de uitvoering rekening houden met de opmerkingen/ suggesties van TV De Marsch? 
Leidt dat nog tot aanpassing van de offerte?

A.J. (Alje) Mulder
Beleidsadviseur
team Maatschappij & Ontwikkeling
Gemeente Tynaarlo
Tel 0592 - 266 662 || Fax 085 - 2084 923 || E-mail info@tynaarlo.nl
Post Postbus 5, 9480 AA Vries || Bezoek Kornoeljeplein 1, Vries
Bezoek onze website || Volg ons op Twitter || Like ons op Facebook

Werkdagen: ma t/m vr. 

Van: Brink, Ron van den [mailto:ron.van.den.brink@kiwa.com] 
Verzonden: dinsdag 6 augustus 2019 13:28
Aan: Mulder, A.J. <A.Mulder@tynaarlo.nl>
Onderwerp: Offerte (kenmerk 2019R-081BK) kwaliteitsbeoordeling en renovatieadvies vijf gravel tennisbanen 
TV De Marsch te Paterswolde

Geachte heer Mulder, beste Alje

Hierbij ontvangt u naar aanleiding van uw vraag per mail en ons telefoongesprek een vrijblijvende 
prijsaanbieding voor de kwaliteitsopname met renovatieadvies van vijf gravel tennisbanen van 
TV De Marsch te Paterswolde.

NB. Ik heb nog geprobeerd om u telefonisch te bereiken in verband met verdere info over de banen maar 
begreep dat u nog op vakantie bent. Ik heb geen archiefgegevens van de aanleg gevonden en ga er 
vooralsnog vanuit dat de banen (baanblok van 2 en een baanblok van 3 gravel banen) minimaal 20 jaar oud 
zijn en bestaan uit een zandonderbouw en fundatie van lava. 
Voor meer inzicht in de totale constructie / kwaliteit en waterhuishouding word vooralsnog de zandonderbouw 
bij het onderzoek ook bemonsterd.

From: Mulder, A.J. <>
To: Ron.van.den.Brink@kiwa.nl <Ron.van.den.Brink@kiwa.nl>
Subject: FW: Offerte (kenmerk 2019R-081BK) kwaliteitsbeoordeling en renovatieadvies vijf 

gravel tennisbanen TV De Marsch te Paterswolde
Date: 21.08.2019 08:31:02 (+0100)
Attachments: Paterswolde_offertenummer 2019R-081BK_kw en ren advies 5 G tennisbanen_TV 

De Marsch.pdf (9 pages)



Indien u met dit voorstel akkoord gaat, kunt u opdracht verlenen door bijgevoegde opdrachtbevestiging te 
ondertekenen en retourneren.
Na opdrachtbevestiging wordt het tijdstip van de uitvoering in overleg met u ingepland.

Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Uiteraard ben ik graag bereid om indien gewenst 
e.e.a. nader toe te lichten.
Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet, 
Ron van den Brink

Adviseur buitensportaccommodaties

Kiwa ISA Sport B.V.
Papendallaan 7 - 6816 VD 
ARNHEM
Postbus 721 - 6800 AS ARNHEM
T +31 (0)26 4834 622 M +31 (0)6 22 48 45 27

E ron.van.den.brink@kiwa.com

Trust Quality Progress
www.kiwa-isa-sport.com 
Kamer van Koophandel Arnhem, 09120616
Disclaimer: kiwa.nl/disclaimer 



 
 
 
 
 

OPDRACHTBEVESTIGING 
 

Offertenummer: 2019R-081BK 
 

 
 
Naam :  Gemeente Tynaarlo 
Contactpersoon : de heer A. Mulder 
Per adres :  Postbus 5 
Postcode + Plaats :  9480 AA  VRIES 
 
hierna te noemen 'opdrachtgever', geeft opdracht: 
 
aan Kiwa ISA Sport B.V. het project: "Kwaliteitsbeoordeling en renovatieadvies vijf gravel 
tennisbanen TV De Marsch te Paterswolde" uit te voeren conform offerte per mail met kenmerk 
2019R-081BK d.d. 6 augustus 2019 waarvan opdrachtgever verklaart een exemplaar te hebben 
ontvangen. 
 
Op deze overeenkomst zijn de in de offerte vermelde Algemene Voorwaarden ten volle van 
toepassing, voor zover schriftelijk niet anders is overeengekomen. De opdrachtgever verklaart van 
deze Algemene Voorwaarden kennis te hebben genomen en er volledig mee akkoord te gaan. 
Eventuele schriftelijke overeengekomen bijzondere bepalingen prevaleren boven de 
Algemene Voorwaarden. 
 
 

  Namens de opdrachtgever 
  Rechtsgeldig ondertekend, 
 
 
 
 
  (handtekening) 
 
  Naam :  
  Functie :  
  Datum :  

  Factuuradres 
  (indien afwijkend van voornoemd adres): 
 
 
 
 
  
 
  Naam :  
  Adres :  
  PC/plaats: 
  Uw projectnummer/kenmerk: 
 



 
 
 
 
KOPIE 

OPDRACHTBEVESTIGING 
 

Offertenummer: 2019R-081BK 
 

 
 
Naam :  Gemeente Tynaarlo 
Contactpersoon : de heer A. Mulder 
Per adres :  Postbus 5 
Postcode + Plaats :  9480 AA  VRIES 
 
hierna te noemen 'opdrachtgever', geeft opdracht: 
 
aan Kiwa ISA Sport B.V. het project: "Kwaliteitsbeoordeling en renovatieadvies vijf gravel 
tennisbanen TV De Marsch te Paterswolde" uit te voeren conform offerte per mail met kenmerk 
2019R-081BK d.d. 6 augustus 2019 waarvan opdrachtgever verklaart een exemplaar te hebben 
ontvangen. 
 
Op deze overeenkomst zijn de in de offerte vermelde Algemene Voorwaarden ten volle van 
toepassing, voor zover schriftelijk niet anders is overeengekomen. De opdrachtgever verklaart van 
deze Algemene Voorwaarden kennis te hebben genomen en er volledig mee akkoord te gaan. 
Eventuele schriftelijke overeengekomen bijzondere bepalingen prevaleren boven de 
Algemene Voorwaarden. 
 
 

  Namens de opdrachtgever 
  Rechtsgeldig ondertekend, 
 
 
 
 
  (handtekening) 
 
  Naam :  
  Functie :  
  Datum :  

  Factuuradres 
  (indien afwijkend van voornoemd adres): 
 
 
 
 
   
 
  Naam :  
  Adres :  
  PC/plaats: 
  Uw projectnummer/kenmerk (indien nodig): 
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Project : kwaliteitsbeoordeling en renovatieadvies vijf gravel tennisbanen                   

TV De Marsch te Paterswolde 
 
Opdrachtgever : Gemeente Tynaarlo 
  Postbus 5 
  9480 AA  VRIES 
 
Contactpersoon :  de heer A. Mulder 
  A.Mulder@tynaarlo.nl  
  T. 0592-266861 
     
 
1. INLEIDING 

De gemeente Tynaarlo en TV De Marsch te Paterswolde hebben het voornemen om vijf aanwezige 
gravel tennisbanen te renoveren. 
 
De tennisaccommodatie van TV De Marsch is gelegen aan de Hooiweg 196a te Paterswolde. 
 
Om de kwaliteit van de aanwezige tennisbanen en de geschiktheid voor hergebruik van bestaande 
materialen vast te stellen, is Kiwa ISA Sport door de gemeente Tynaarlo gevraagd een 
kwaliteitsbeoordeling uit te voeren van de vijf gravel tennisbanen. De beoordeling heeft betrekking 
op de waterhuishouding, onderbouw, de fundering, de hoogteligging en het reglement van de 
KNLTB. Daarnaast wenst de gemeente indicatieve kostenramingen te krijgen voor de renovatie van 
de vijf gravel tennisbanen. 
 
Doel van het onderzoek is om te komen tot een renovatieadvies voor de vijf gravel tennisbanen. 
 
Zolang er geen wijzigingen plaatsvinden in de tennisbaanconstructie of in de geldende normeringen 
en/of reglementen van de KNLTB blijft het renovatieadvies ‘onbeperkt’ geldig. De uitvoering van het 
onderzoek kan tijdens het tennisseizoen worden uitgevoerd. 
 
NB. Bij een renovatie waarbij de baansoort gravel gehandhaafd blijft dient minimaal de fundering te 
voldoen aan de normering. Dit betekent dat het onderzoek zich op dat moment kan beperken tot de 
toplaag en fundering, de zandonderbouw blijft buiten beschouwing. Belangrijk hierbij is een goede 
ervaring van de vereniging / gemeente ten aanzien van de huidige waterhuishouding.  
Wanneer de waterhuishouding niet voldoende is, wordt voorgesteld om de zandonderbouw wel mee 
te nemen in het onderzoek. Voor meer inzicht in de totale constructie en waterhuishouding zal de 
zandonderbouw worden meegenomen in het onderzoek. 
 
 
 
 
 

mailto:A.Mulder@tynaarlo.nl
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2.  PROJECTOMSCHRIJVING 
 
Het traject om te komen tot kwalitatief goede en goedgekeurde banen zijn in een aantal fasen te 
onderscheiden en zijn gelijk voor alle hiervoor genoemde mogelijkheden, te weten: 
1. Onderzoek huidige situatie; 
2. Opstellen werkomschrijving voor de uitvoering; 
3. Keuring tennisbanen. 
 
De vraag vanuit de gemeente Tynaarlo richt zich in eerste instantie op de fasen 1 en 2.  
Met voorliggende offerte kan hiervoor opdracht worden verleend.  
 
De laatste fase, de keuring, zit in het werk van de aannemer. De opdrachtgever kan volstaan met 
aan te geven dat de aannemer zorg dient te dragen voor het keuren van de banen. Het budget voor 
de keuring is dan in de aanbieding van de aannemer opgenomen.  
 
 
Ad 1: Onderzoek huidige situatie 
Om inzicht te verkrijgen in de conditie en de profielopbouw van de banen wordt onderzoek verricht 
bestaande uit de volgende werkzaamheden:  

▪ boringen 
▪ analyses 
▪ drainage / waterhuishouding 
▪ hoogteligging 
▪ controle reglement 

De resultaten van het onderzoek naar de huidige situatie worden in een rapportage vastgelegd.  
 
De vijf tennisbanen zijn als volgt op het tennispark aanwezig: 

• 1 baanblok van drie aaneengeschakelde gravel tennisbanen; 
• 1 baanblok van twee aaneengeschakelde gravel tennisbanen. 

 
 
Boringen 

Door steekproefsgewijs een aantal boringen per baanblok uit te voeren wordt de constructieopbouw en 
de waterhuishouding in kaart gebracht. In onderstaande tabel is het aantal boringen per baanblok 
weergegeven. Op basis van het hieronder aangegeven aantal boringen per baanblok wordt een 
gemiddeld beeld verkregen van de opbouw en de kwaliteit van de banen. De hoeveelheid boringen kan 
in de praktijk afwijken, afhankelijk van wat wordt aangetroffen, max. 2 boringen meer- of minder. 
 
Bij grote afwijkingen tussen de verschillende boringen zullen de aandachtspunten en risico’s voor de 

uitvoering nader worden beschreven. Indien daar aanleiding toe is kan een uitgebreider onderzoek 
noodzakelijk zijn. In nader overleg met de vereniging / gemeente zal dan een plan van aanpak worden 
besproken. 
 

Aantal banen per 
baanblok 

Aantal baanblokken Oppervlakte in m2 
per baanblok 

Aantal boringen 
per baanblok 

2 1 ca. 1.255 6 
3 1 ca. 1.830 8 
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In deze offerte is ervan uitgegaan dat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de 
gemaakte gaten in de banen worden gedicht / hersteld door de groundsman, of een andere 
medewerker van TV De Marsch of gemeente Tynaarlo. De reparatie van de gaten kan worden 
uitgevoerd door het uitvullen van de gaten met uitkomend materiaal zand, lava en gravel 
toplaagmateriaal en het aanstampen met de lijnenstamper.  
 
 
Analyses 

Het onderbouw- en funderingsmateriaal van de gravel tennisbanen wordt geanalyseerd om de 
kwaliteit en de waterdoorlatendheid vast te stellen. Tijdens de inventarisatie worden hiertoe per 
baanblok monsters samengesteld om ter analyse aan te bieden aan het laboratorium van Kiwa ISA 
Sport.  
 
In deze offerte zijn de kosten meegenomen voor twee lava analyses en twee zandanalyses.  
Aanvullende analyses kunnen noodzakelijk zijn indien er verschillende lagen c.q. materialen binnen 
één baanblok worden aangetroffen. Wanneer visueel beoordeeld kan worden dat de materialen 
van de twee baanblokken gelijkwaardig zijn zullen er minder analyses worden uitgevoerd. 
De kosten voor meer of minder analyses zijn als stelpost opgenomen in het financiële overzicht. 
 
In onderstaande tabel is weergegeven welke analyses in deze offerte zijn opgenomen. 
 

Aantal banen Aantal 
baanblokken 

Analyse toplaag Analyse 
fundering 

Analyse 
onderbouw 

5 2 n.v.t. 2 stuks 2 stuks 
NB.: uitgangspunt is 1 analyse per constructielaag per baanblok. 
 
 
Waterhuishouding 

Zaken die betrekking hebben op de waterhuishouding, zoals grondwaterstand en ligging van de 
eventueel aanwezige drainage, worden visueel beoordeeld. De leeftijd van de drainage en de 
ervaringen van de gemeente en/of TV De Marsch ten aanzien van de waterhuishouding kan van belang 
zijn voor het op te stellen advies. Het is daarom wenselijk dat er vooraf telefonisch of anders tijdens het 
onderzoek hierover duidelijkheid wordt verschaft. Indien voldoende informatie aanwezig is kan de 
kwaliteit van de drainage worden ingeschat.  
 
 
Controle reglement 

De kwaliteitsbeoordeling heeft alleen betrekking op de banen. De controle van het reglement van de 
KNLTB bestaat uit de volgende werkzaamheden: 

▪ controle afmetingen (bruto); 
▪ controle aanwezigheid obstakels (zoals verlichting, beregening, watertappunt, hekwerk).  
▪ visuele beoordeling kwaliteit hekwerk, netten en netpalen. 

 
De kwaliteit van verlichting en beregeninginstallatie wordt niet beoordeeld. 
 
 
 



Kiwa ISA Sport 
Afdeling Projectleiding 

Offertenummer: 2019R-081BK 
6 augustus 2019 

Pagina 4/7 
 
 

 

Hoogteligging 

De hoogteligging van de baanblokken wordt digitaal ingemeten. De vlakheid van de baanoppervlakte 
wordt in eerste instantie visueel beoordeeld. Bij twijfel over de vlakheid wordt met behulp van een 3 
meter-rij de onvlakheid gemeten. 
 
 
Geotechnische werkzaamheden 

In deze offerte is uitgegaan van een voldoende draagkrachtige ondergrond. In deze offerte is geen 
aanvullend geotechnisch onderzoek opgenomen.  
 
 
Milieutechnische werkzaamheden 
In het kader van dit onderzoek wordt geen milieukundig onderzoek uitgevoerd. Wij maken u er op 
attent dat voor het afvoeren van vrijkomende bouwstoffen (zoals gravel toplaagmateriaal, grond, 
e.d.) milieukundig onderzoek dient te worden uitgevoerd conform Besluit Bodemkwaliteit.  
De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de eigenaar van de af te voeren bouwstof. 
 
 
Ad 2: Opstellen werkomschrijving voor de uitvoering 
 
Nadat de geschiktheid voor hergebruik van bestaande materialen is aangetoond, wordt  
voor beide baanblokken een renovatieadvies opgesteld. In dit advies wordt aangegeven welke 
werkzaamheden uitgevoerd moeten worden om de gravel banen te renoveren, zodat deze voldoen 
aan de normen van NOC*NSF en de eisen en reglement van de KNLTB. 
 
Dit advies kan samen met de aanvullende wensen en eisen van de gemeente Tynaarlo en  
TV De Marsch als uitgangspunt dienen bij het aanvragen van offertes. Op deze manier gaan 
aannemers van dezelfde uitgangspunten uit en zijn offertes daardoor makkelijker te vergelijken. 
Daarbij kunnen op deze manier meerkosten tijdens de uitvoering tot een minimum worden beperkt. 
 
Kiwa ISA Sport adviseert om voor de uitvoering van de voorgenomen renovatie of ombouw van de 
tennisbanen te kiezen voor een aannemer die is aangesloten bij de Vereniging van 
Tennisbaanbouwers Nederland (VTN). Voor informatie over de VTN en haar leden verwijzen wij u 
naar de website www.vtn-tennisbanen.nl. Met een tennisbaanbouwer die lid is van de VTN bent u 
verzekerd van de beste kwaliteit en service bij de aanleg, het onderhoud en de renovatie van uw 
tennisbanen. Wanneer u een VTN-lid kiest voor de uitvoering van de werkzaamheden, vergoedt de 
VTN 50% van de advieskosten zoals in deze offerte zijn aangeboden. Voor de voorwaarden zie; 
www.vtn-tennisbanen.nl . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vtn-tennisbanen.nl/
http://www.vtn-tennisbanen.nl/
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Indicatieve kostenraming werkzaamheden tennisbanen 
Voor de renovatie van de vijf gravel tennisbanen zullen beknopte indicatieve kostenramingen worden 
uitgewerkt (exclusief verlichting). Het betreft: 

• renovatie 5 gravel tennisbanen (2 baanblokken). 
 
NB. Voor de indicatieve kostenramingen wordt gebruik gemaakt van ervaringscijfers en diverse 
bronnen. Er wordt geen rekening gehouden met eventuele marktwerking. Sporttechnische 
inrichtingselementen, beplantingen, verhardingen, watergangen, (veld)verlichting e.d. maken geen 
onderdeel uit van deze indicatieve kostenramingen / offerte.  
 
 
3. BENODIGDHEDEN 

In de kostenberekening is ervan uitgegaan dat de opdrachtgever Kiwa ISA Sport in toereikende mate 
de benodigde gegevens verschaft voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Om op korte termijn,  
na opdrachtverlening, aan de uitvoering van de opdracht te kunnen beginnen, dienen de volgende 
gegevens (indien beschikbaar en relevant) aan Kiwa ISA Sport te worden verstrekt: 
 

▪ Situatietekening of schets van de bestaande situatie, inclusief baannummering; 
▪ tekening met daarop alle kabels, leidingen en drainage; 
▪ overige relevant geachte informatie zoals informatie over de waterhuishouding, ligging en 

leeftijd van eventueel aanwezige drainage. 
 
 
4. VERSLAGLEGGING 

De bevindingen worden verwoord in een rapportage. Het rapport wordt in tweevoud opgemaakt en 
per post verstuurd. Daarnaast zal een digitale versie worden gemaild. 
 
 
5. PLANNING EN ORGANISATIE 

Onze werkzaamheden starten na ontvangst van uw schriftelijke opdracht en ontvangst van alle 
benodigde gegevens. Circa vier weken na het uitvoeren van de terreininspectie is het rapport 
beschikbaar.  
 
De werkzaamheden worden uitgevoerd door de afdeling Projectleiding van Kiwa ISA Sport. 
Projectleider vanuit Kiwa ISA Sport is de heer R. van den Brink, bereikbaar op telefoonnummer  
06-22484527. Emailadres: ron.van.den.brink@kiwa.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ron.van.den.brink@kiwa.com
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6. FINANCIËN 

Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt de volgende kostencalculatie aangehouden: 
 

WERKZAAMHEDEN KOSTEN / EURO 
1. Onderzoek huidige situatie 

Hoogteligging 
Boringen en monstername 
Waterhuishouding 
Controle reglement 
Opstellen rapportage gegevens 
 

2. Opstellen werkomschrijving voor de uitvoering 
Renovatieadvies tennisbanen 
Beknopte indicatie kostenramingen renovatie van de vijf 
gravel tennisbanen 
Opstellen rapport 

 € 1.312,-- 
 
 
 
 
 
 
 

€ 1.380,-- 
 

 
Totaal advieswerkzaamheden 
 

 
€ 2.692,-- 

Totaal analyses conform tabel 
▪ analyse zandmonster 2 keer à € 182--   
▪ analyse lavamonster 2 keer à € 152,--    

 
€ 668,-- 

 
TOTALE KOSTEN 
 

 
€ 3.360,-- 

Stelpost: 
Aanvullende of minder analyse zandmonster à € 182--/stuk 
Aanvullende of minder analyse lavamonster à € 152,--/stuk 
Aanvullende analyse niet genormeerd materiaal (slakken, sintels 
e.d.) à € 230,--/stuk 
 

 
PM 
PM 
PM 

 
De totale kosten ten behoeve van de advieswerkzaamheden en de analyses bedragen € 3.360,-- 
exclusief BTW. (zegge: drieduizend driehonderd en zestig euro excl. BTW).  
 
Het bedrag wordt in twee termijnen gefactureerd, te weten: 
• 50% na opdrachtverlening; 
• 50% na afronding van het project. 
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7. BIJZONDERHEDEN 

De volgende bijzonderheden zijn op deze offerte van toepassing: 
▪ Indien tijdens de uitvoering van de opdracht onverhoopt mocht blijken dat door factoren buiten 

de verantwoording en inschatting van de opdrachtnemer, en/of door thans nog onbekende 
feiten de kostenraming wordt overschreden, plegen wij tijdig met u overleg om tot een 
eventuele herziening van de kostenraming of van onze werkzaamheden te komen. 

▪ In de kostenberekening is er vanuit gegaan dat vrij over de banen kan worden beschikt. Wij 
gaan er vanuit dat namens de opdrachtgever en/of tennisvereniging iemand aanwezig is ten 
behoeve van het aanwijzen van de drainage en het herstellen van de schade veroorzaakt door 
het graven en boren in de banen. 

▪ In de offerte is geen rekening gehouden met werkzaamheden en kosten die voortvloeien uit 
milieuaspecten en vergunningen/ontheffingen. 

▪ De kosten voor een eventuele aanvullende overlegsituatie ter plaatse, zonder verslaglegging, 
bedragen € 600,-- excl. BTW op basis van een halve dag inclusief reistijd. 

▪ Voor de uitvoering van nader te bepalen onderdelen van de opdracht kan gebruik worden 
gemaakt van de diensten van derden. Dergelijke werkzaamheden vinden altijd plaats onder 
leiding en verantwoording van Kiwa ISA Sport. 

▪ Alle prijzen zijn gebaseerd op prijspeil 2019. 
▪ Op deze offerte zijn de Algemene Voorwaarden van Kiwa ISA Sport, gedeponeerd onder 

nummer 09120616 bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem, ten volle van 
toepassing (zie www.kiwa.nl ); 

▪ Deze offerte is geldig tot 2 maanden na dagtekening. 
 
 
 
 
Kiwa ISA Sport B.V. 
 
 
 
S. van der Holst 
Unit Manager 
 

http://www.kiwa.nl/
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