Aan

Gemeente Barneveld
t.a.v. mw. Carina Otte
Van

Marcel Westdijk

Offerte aanleg wandelnetwerk Gemeente Barneveld
(excl. Rondje Barneveld)
Voorbereiding (kaartontwerp), realisatie en beheer en
onderhoud
Geachte mevrouw Otte, beste Carina,

Offerte

Hierbij de offerte voor de realisatie van het knooppuntenwandelnetwerk in de
gemeente Barneveld, uitgevoerd door het Routebureau Veluwe conform de
“Veluwenorm”, zoals besproken in het overleg op 25 februari jl. Uitgangspunt
hierbij is een netwerklengte van 278 km. (dit is excl. het Rondje Barneveld).

Datum

Dit betreft de aanleg van de rondjes rondom de dorpen Kootwijkerbroek (20 km),
Voorthuizen (25 km), Stroe (12 km), Kootwijkerbroek (23 km) en Garderen (30
km) en het integreren van de bestaande routes van Wandelnet (LAW en
Streekpaden, samen 52 km), SLG (klompenpaden, incl. aanloop- en
verkortingsroutes, 66 km) en verbindingsroutes (aanname is 50 km). In deze km
zijn dus de overige themaroutes en evt. themaroutes t.a.v. belevingsgebieden niet
meegenomen.

27 februari 2020
Versie

1
Ons kenmerk

DOS-2018-050049
Uw kenmerk

Behandeld door

M.J. Westdijk

Afschrift aan

1. Voorbereidingsfase
Maken digitaal kaartontwerp, afstemmen met alle betrokken partners (o.a.
Wandelnet, SLG) en terreineigenaren.
• Uren projectleiding voorbereiding, routemaker en uren werkzaamheden
GIS-medewerker: 540 uur, totaal € 34.650,00 (excl. BTW)
2. Realisatiefase
Veldinventarisatie, productie, levering en plaatsing van de materialen:
•
Uren projectleiding realisatie en werkzaamheden GIS-medewerker: 207
uur, totaal € 16.560,00 (excl. BTW)
•
Veldinventarisatie aannemer: 278 km á € 80,00 = € 22.240,00
•
Realisatie netwerk door aannemer: 278 km á € 600,00 = € 166.800,00
De bovengenoemde kosten zijn gebaseerd op een prijs per km netwerk.
Deze fase wordt verrekend o.b.v. de werkelijk gemaakte kosten.
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Bijlage

-

3. Beheer en Onderhoud
Beheer en onderhoud van de bewegwijzering van het wandelnetwerk voor de duur
van 5 jaar:
•
B&O netwerk: 212 km á € 30 x 5 jaar: € 31.800,00
•
B&O klompenpaden: 66 km á € 15 x 5 jaar: € 4.950,00
Totaal: € 36.750,00
Ook deze fase wordt verrekend o.b.v. de werkelijk gemaakte kosten.
De kosten van onderhoud zijn gebaseerd op € 30,00/km/jaar, maar voor de
klompenpaden rekenen we € 15,00/km/jaar omdat de SLG ook al een deel van
het onderhoud op zich neemt!
Totaal geraamde kosten aanleg wandelnetwerk Barneveld: € 277.000,00. Deze kosten
worden gedeeld door de gemeente en het Routebureau Veluwe (o.b.v. cofinanciering), de
kosten voor de gemeenten komen hiermee op € 277.000,00 / 2 = € 138.500,00.
Met vriendelijke groet,

Marcel Westdijk
Projectleider Routebureau Veluwe
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