
Beste Alje,

Voor het aanbrengen van een nieuw drainagesysteem op het baanblok 4-6 van TV De Marsch heb ik een 
aangepaste nieuwe indicatieve kostenraming opgesteld (zie bijlage)
Exclusief BTW zullen de kosten dan circa € 3.000,-- hoger uitvallen.

Bij deze werkwijze worden de volgende stappen in grote lijnen gevolgd;
Schone lava in depot zetten
Nieuwe drainage aanbrengen
Zandonderbouw vlakken / verdichten en keurmoment
Lava uit depot terugzetten
Lava aanvullen. NB vanwege de nieuw aangebrachte drainage volstaat het om in deze situatie een totale 
laagdikte lava van 100 mm te realiseren (i.p.v. 130 mm). Dit drukt de leveringskosten van nieuwe lava.

De kosten van het “loskoppelen” van de beregening van zon- en schaduwzijde is niet makkelijk te bepalen.
Prijzen zijn sterk afhankelijk van het ontwerp en ligging van de huidige beregening en sproeiers(richtingen).
Je kan rekening houden voor vijf banen met circa € 2.500 - € 4.000,-- aan kosten.
Voor nieuwaanleg van vijf banen beregening kan je rekening houden met circa € 7.500,-- (info beregening van 
Aquaco).

Daarnaast zal het gelijktijdig renoveren van beide baanblokken goed te realiseren zijn in de winterperiode (met 
goede afspraken) en zeker schelen in de aanneem prijs.
Tevens heb je maar 1 x met (opruim)werkzaamheden en depotruimtes te maken.

Ik hoop dat e.e.a. zo voldoende beantwoord is.
Alvast succes met de verdere werkzaamheden.

From: Brink, Ron van den <ron.van.den.brink@kiwa.com>
To: Mulder, A.J. <>
Subject: RE: FW: rapportage TV De Marsch te Paterswolde
Date: 14.10.2019 14:20:21 (+0100)
Attachments: Paterswolde_190900033_TV De Marsch_ind. kost._renovatie Gravel baanblok 4-6 

incl. drainage en hekwerk.pdf (1 page)

Met vriendelijke groet, 
Ron van den Brink
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From: Mulder, A.J. <A.Mulder@tynaarlo.nl> 
Sent: woensdag 9 oktober 2019 13:36
To: Brink, Ron van den <ron.van.den.brink@kiwa.com>
Subject: FW: FW: rapportage TV De Marsch te Paterswolde

Hallo Ron,

De penningmeester van TV De Marsch heeft vragen n.a.v. de rapportage en kostenindicatie. Zou je me hier 
een antwoord op kunnen geven?

I.v.m. te verstrekken subsidie. Het is niet onwaarschijnlijk dat de drainage van de banen 4-6 ook aan 
vervanging toe is. Wat zijn de (meer)kosten van vervanging van de drainage van de banen 4-6?
I.v.m. te verstrekken subsidie. Wat zijn de kosten van het loskoppelen van de beregeningsinstallatie van de 
“de boszijde” van “de clubbouwzijde”?  

Hartelijke groet,
Alje Mulder

Van: Eric Mekel [mailto:penningmeester@tvdemarsch.nl] 
Verzonden: woensdag 2 oktober 2019 16:43
Aan: Mulder, A.J. <A.Mulder@tynaarlo.nl>
Onderwerp: Re: FW: rapportage TV De Marsch te Paterswolde

Hallo Alje,

Een duidelijk rapport, waarbij ik nog de volgende vragen en opmerkingen heb:
- ik ben het eens met de keuze voor optie 2 (nieuw drainagesysteem) bij banen 7 en 8;
- voor banen 4 t/m 6 wordt aangegeven dat tijdens uitvoering moet worden beoordeeld of deze 
vernieuwd zou moeten worden. De kosten van inspectie zijn opgenomen in de raming. Stel dat 
vervanging noodzakelijk is (wat me gezien de leeftijd niet onaannemelijk lijkt, komen deze kosten dan 
voor gemeentelijke subsidie in aanmerking?
- voor de beregeningsinstallatie wordt de overweging meegegeven "de boszijde" los te koppelen van 
de "clubgebouwzijde". Dat lijkt me een waardevolle suggestie. Zijn de kosten voor deze loskoppeling 
subsidiabel voor de gemeente?

In  je mail geef je aan een raadsvoorstel voor te gaan bereiden. Verwacht je van ons nog een formele 
aanvraag?
Andere vraag: uit de gesprekken die we met leveranciers gaan voeren zal moeten blijken of het 
verstandig en realistisch is de renovatie ineens uit te voeren. Ik kan me voorstellen dat dit zou leiden 
tot een te hoog risico dat we tijdens de competitie te weinig banen beschikbaar hebben. Dan zou de 
keuze om het over 2 jaar te verdelen misschien beter zijn. Is het mogelijk bij het raadsvoorstel 
rekening te houden met deze flexibiliteit?

Groeten Eric

Op wo 2 okt. 2019 om 14:38 schreef Mulder, A.J. <A.Mulder@tynaarlo.nl>:



Dag Eric,

Bijgaand de rapportage en bijbehorende kostenramingen renovatie gravelbanen.
Het subsidie bedraagt 2/3e deel van de geraamde kosten.

Als je akkoord bent, dan zal ik een raadsvoorstel voorbereiden.

Hartelijke groet,
Alje Mulder 

Van: Kobesen, Sandra [mailto:Sandra.Kobesen@kiwa.com] 
Verzonden: woensdag 25 september 2019 11:56
Aan: Mulder, A.J. <A.Mulder@tynaarlo.nl>
CC: Brink, Ron van den <ron.van.den.brink@kiwa.com>
Onderwerp: rapportage TV De Marsch te Paterswolde

Geachte heer Mulder,

Bijgaand ontvangt u onze rapportage inzake de kwaliteitsbeoordeling van en renovatieadvies voor 5 gravel 
tennisbanen van TV De Marsch te Paterswolde.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Ron van den Brink.

De originele rapportage volgt per post.

Met vriendelijke groet, 

Sandra Kobesen

Secretaresse

Op vrijdag niet op kantoor

Kiwa ISA Sport B.V.
Papendallaan 7 - 6816 VD ARNHEM
Postbus 721 - 6800 AS ARNHEM
T +31 (0)26 4834 637
E sandra.kobesen@kiwa.com
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Gemeente Tynaarlo: TV De Marsch te Paterswolde 19 september 2019

Renovatie Gravel tennisbanen, baanblok 4-6 Kiwa ISA Sport
De kostenramingen zijn indicatief en geven een zo’n reëel mogelijk beeld van de kosten. Er is gebruik gemaakt van ervaringscijfers en diverse bronnen. Prijspeil 2019

Er is geen rekening gehouden met eventuele marktwerking. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan genoemde indicatieve prijzen.

Uitgangssituatie betreft de rapportage kwaliteitsbeoordeling Kiwa ISA Sport projectnummer 190900033 - d.d. 19 september 2019

omschrijving / werkzaamheden eenheid hoev. prijs / eenh. totaal
voorbereidende- en opruim werkzaamheden
inrichten werkterrein - rijplaten, toegang in hekwerk, depotruimte, etc 1 eh € 700,00 € 700,00

opnemen (en afvoeren) inrichtingselementen, netpalen, netten, banken, scoreborden e.d. 1 eh € 600,00 € 600,00

opnemen beregeningshydranten tbv hergebruik 1 eh € 600,00 € 600,00

ind. milieukundige keuring af te voeren gravel toplaag - uitgangspunt is schone bouwstof 1 eh € 600,00 € 600,00

Grondwerk
ontgraven en afvoeren gravel toplaag - opp. 1.840 m² - dikte ca. 40 mm incl. stortkosten 74 m3 € 100,00 € 7.400,00

ontgraven en afvoeren lava fundering - opp. 1.840 m² - dikte ca. 15 mm incl. stortkosten 28 m3 € 25,00 € 700,00

ontgraven en in depot zetten lava fundering - opp. 1.840 m² - dikte ca. 80 mm 147 m3 € 5,00 € 735,00

profileren en verdichten zandonderbouw (na aanbrengen drainage) 1840 m2 € 0,30 € 552,00

aanbrengen lava uit depot en vlak afwerken - dikte ca. 80 mm 147 m3 € 4,50 € 661,50

leveren en aanbrengen nieuwe lavafundering, dikte ca. 20 mm lava M2.a 37 m3 € 100,00 € 3.700,00

verdichten, profileren, egaliseren lavafundering 1840 m2 € 0,80 € 1.472,00

Drainage
ontgraven en afvoeren zand/grond tbv drainsleuven, ca. 0.30 m diep en 0.20 m breed 450 m1 € 3,00 € 1.350,00

lev. en aanbr. drainage incl. grondwerk en zandvulling, h.o.h. 4.00 m 450 m1 € 2,50 € 1.125,00

leveren en aanbrengen funderingsdrainzand M3.d voor sleufvulling 450 m1 € 1,30 € 585,00

lev. en aanbr. verzamelputten drainage PVC doorspuitputten 9 st € 90,00 € 810,00

lev. en aanbr. verzamelleiding drainage PVC leiding 100 m1 € 15,00 € 1.500,00

leveren en aanbrengen afvoer op sloot incl. uitstroomvoorziening beton 1 eh € 200,00 € 200,00

controleren nieuwe drainage incl. revisiegegevens opstellen 450 m1 € 1,25 € 562,50

controleren / inspecteren bestaande drainage (uitgaande van 4.30 m HOH) 450 m1 € 3,00 € 1.350,00

Verhardingen
opnemen en afvoeren opsluitbanden (0.06 m breed) incl. stortkosten 174 m1 € 6,00 € 1.044,00

leveren nieuwe opsluitbanden (0.10 m breed) en plaatsen op gewenste hoogte 174 m1 € 13,00 € 2.262,00

Toplaag
leveren en verwerken gravel toplaag NOCNSF-KNLTB2-15.a, dikte 25-30 mm 1840 m2 € 7,00 € 12.880,00

leveren en aanbrengen belijningen 3 bn € 775,00 € 2.325,00

Hekwerken
verwijderen bestaand hekwerk en leveren / aanbrengen nieuw hekwerk 1 eh € 9.500,00 € 9.500,00

Diversen en inrichting
leveren en aanbrengen netpalen en netten 3 bn € 550,00 € 1.650,00

aanpassen en aanbrengen hydranten, beregening en afstellen 1 eh € 1.000,00 € 1.000,00

opruimen werkterrein 1 eh € 700,00 € 700,00

keuringskosten renovatie (opdrachtgever gemeente Tynaarlo) 3 bn € 489,00 € 1.467,00

subtotaal € 58.031,00

algemene kosten, winst en risico (ak,w&r) (7%) € 4.062,17

onvoorzien (5%) € 2.901,55

TOTAAL EXCL. BTW € 64.994,72

BTW 21% € 13.648,89

TOTAAL INCL. BTW € 78.643,61

Bijzonderheden en uitgangspunten
- Uitgangspunten, aandachtspunten en voorwaarden conform de beschrijving in de rapportage kwaliteitsbeoordeling door Kiwa ISA Sport

rapport met projectnummer 190900033 - d.d. 19 september 2019
- Bedragen ook afhankelijk van hoeveelheden te leveren bouwstof.
- Stortkosten afhankelijk van afzetmogelijkheid en milieukundige kwaliteit 
- De indicatieve kostenraming is exclusief kosten aanbrengen anti-worteldoek en/of het dunnen / snoeien van het (bos)plantsoen


	20191014REFWrapportageTVDeMarschtePaterswolde
	Paterswolde_190900033_TV De Marsch_ind. kost._renovatie Gravel baanblok 4-6 incl. drainage en hekwerk


