Bijlage 7: Details menukaart
zelfwerkzaamheid
Opdrachtgever:
Projectnaam:
Datum:

Gemeente Gemert-Bakel
Renovatieplanning beheerplan sportparken 2020-2023 v4
26-2-2020

College 07-01-20
Opmerkingen verenigingen 17-02-2020

Uitgangspunten:
- Prijspeil 2020
- Prijzen inclusief BTW

Algemeen
Onderhoudswerkzaamheden die door de huurder of
gebruiker worden uitgevoerd teneinde de
accommodatie schoon, heel en veilig te houden.
Het betreft hierbij werkzaamheden die (nagenoeg)
geen expertise vragen of werkzaamheden aan niet
door de gemeente geplaatste objecten. De kosten
voor de werkzaamheden worden gedragen door de
huurder.

Werkpakket A
Onderhoudswerkzaamheden die door de huurder of
gebruiker kunnen worden uitgevoerd om de
aanwezige groen en verhardingsvlakken schoon,
heel en veilig te houden. Het betreft hierbij
werkzaamheden die om enige kennis en
vaardigheden vragen. De kosten voor de
werkzaamheden worden gedragen door de huurder,
maar vergoed door de gemeente tegen de
vastgelegde ervaringskosten vanuit het
meerjarenonderhoudsplan.

Werkpakket B
Onderhoudswerkzaamheden die door de huurder of
gebruiker kunnen worden uitgevoerd op de natuuren kunstgrassportvelden (voor wat betreft regulier-/
dagelijks onderhoud). Het betreft hierbij
werkzaamheden die om enige tijd, kennis en
vaardigheden vragen. De kosten voor de
werkzaamheden worden gedragen door de huurder,
maar vergoed door de gemeente tegen de
vastgelegde ervaringskosten vanuit het
meerjarenonderhoudsplan.

Omschrijving
Algemeen
Bestrijding mollen
Bestrijding konijnen
Opruimen zwerfafval
Onkruidvrij houden verhardingen
Doorlopend toezicht en controle gehele accommodatie
Natuurgrasvelden
Controle en herstel speelschade
Belijning start- en gedurende seizoen
Beregenen velden (automatische beregening)
Inrichtingselementen
Schoonmaken straatmeubilair
Service en onderhoud aan terreinafrastering
Afvalbakken ledigen en vuil afvoeren
Herstel en onderhoud aan alle inrichtingselementen
Kleine reparaties aan de veldinrichting (o.a. verlichting,
ballenvangers, leunhekwerk, doelen en dug-outs)
Vervanging van door huurder geplaatste inrichtingselementen (o.a.
reclameborden, scorebord, tribune, bloembakken, speeltoestellen,
fietsenstallingen)
Honk- en softbal - dagelijks onderhoud
Vegen en slepen gravel/barotop
Onkruidvrij houden barotop
Onderhoud honk en softbal inrichtingselementen
Atletiekbaan
Onderhoud atletiekelementen
Omschrijving
Groenonderhoud
Gras maaien buiten de sportvelden en ecologisch grasland
Sierplantsoen
Onkruidvrij maken en verwerken vrijgekomen materiaal
Snoeien/afzetten (1/3) en verwerken vrijgekomen materiaal
Snoeien randen en verwerken vrijgekomen materiaal
Hagen
Onkruidvrij maken en verwerken vrijgekomen materiaal
Knippen en verwerken vrijgekomen materiaal
Bosplantsoen
Uitmaaien
Snoeien/dunnen en verwerken vrijgekomen materiaal
Sloten maaien en reinigen
Bomen (door gemeente)
Begeleidings- of onderhoudssnoei
VTA-controle
Overcapaciteit als gazon onderhouden
Verharding
Vegen en afvoeren veegvuil
Verwijderen blad
Klein onderhoud en herstel (bij een klein oppervlak/ enkele
aaneengesloten tegels)
Onderhoud parkeerterrein
Verwijderen algengroei
Omschrijving
Natuurgras sportveld - regulier onderhoud
Maaien sportveld en rond obstakels
Verwijderen blad en verwerken vrijgekomen materiaal
Kunstgras sportveld - regulier onderhoud
Borstelen en vegen sportveld
Verwijderen blad en verwerken vrijgekomen materiaal
Verwijderen onkruid
Verwijderen scherpe voorwerpen en afval
Atletiekbaan - regulier onderhoud
Vegen kunststof atletiekbaan
Vervangen zand uit zandbakken atletieknummers, iedere 3 jaar zand
vervangen
Maaien middenveld en rond obstakels
Veld vuil en bladvrij houden

Prijs

Freq,

GHSV
Areaal

Eenheid

Kosten
-

-

€ 605,00

1

stuk

2

€ 1.210,00

€ 1.010,35

1

stuk
(accommo
datie)

1

€ 1.010,35

€ 314,60

1

EUR

€ 1,11

1

m2

3.515

€ 3.885,25

€ 0,01
€ 0,25

26
1

m2
m2

0
102

€ 0,00
€ 25,05

€ 0,01
€ 0,02
€ 0,59

50
5
1

m2
m2
m2

6.453
6.453
0

€ 1.838,67
€ 612,11
€ 0,00

€ 949,85

1

baan

0

€ 0,00

-

Werkpakket C
Onderhoudswerkzaamheden die door de huurder of
gebruiker kunnen worden uitgevoerd op de natuuren kunstgrassportvelden (voor wat betreft
specialistisch-/ groot onderhoud). Het betreft hierbij
werkzaamheden die tijd, kennis en vaardigheden
vragen. De kosten voor de werkzaamheden worden
gedragen door de huurder, maar vergoed door de
gemeente tegen de vastgelegde ervaringskosten
vanuit het meerjarenonderhoudsplan.
Onkruidbestrijding van de natuurgras sportvelden
dient middels mechanische bewerkingen uitgevoerd
te worden. Chemische bestrijding is wettelijk niet
meer toegestaan.

Werkpakket D
Onderhoudswerkzaamheden die door de huurder of
gebruiker kunnen worden uitgevoerd aan de
installaties bij de sportvelden. Het betreft hierbij
werkzaamheden die tijd, kennis en vaardigheden
vragen. De kosten voor de werkzaamheden worden
gedragen door de huurder, maar vergoed door de
gemeente tegen de vastgelegde ervaringskosten
vanuit het meerjarenonderhoudsplan.

Omschrijving
Natuurgras sportveld - specialistisch onderhoud
Bemesten
Bezanden (20m3 p veld)
Winterbezanden (10m3 per veld)
Slepen
Rollen
Wiedeggen
Verticuteren en vegen (wedstrijdvelden)
Verticuteren extensief, inclusief afvoeren (overig natuurgras)
Prikrollen
Doorzaaien
Doorzaaien extensief
Diepverluchten grasveld (vertidraineren, schudfrezen)
Topbeluchten (prikken, snijden)
Skin headmaaien trainingsvelden
Kunstgras sportveld - periodiek onderhoud
Controle infill + herstellen indien nodig
Controleren naden en belijning inclusief herstel
Controleren penaltystip en doelgebied inclusief herstel
Kunstgras sportveld voetbal+hockey water - specialistisch
onderhoud
Inspectie veld t.b.v. garantie of kwaliteitszorg
Intensief decompacteren en beluchten, 1 á 2 keer per jaar indien
nodig
Dieptereiniging waarbij naast decompacteren en beluchten ook de
infill wordt gereinigd 1x per jaar
Mos en algenbestrijding
indien van toepassing controleren en indien nodig leveren en
aanbrengen infill
Reinigen verharding binnen leunhekwerk
Kunstgras sportveld hockey zand/semiwater- specialistisch
onderhoud
Inspectie veld t.b.v. garantie of kwaliteitszorg
Intensief decompacteren en beluchten, 1 á 2 keer per jaar indien
nodig
Dieptereiniging waarbij naast decompacteren en beluchten ook de
infill wordt gereinigd 1x per jaar
Mos en algenbestrijding
Controleren en indien nodig leveren en aanbrengen infill
Reinigen verharding binnen leunhekwerk
Honk- en softbalveld
Vegen en slepen halfverharding
Rollen halfverharding
Uitgelopen delen vullen met gravel
Toplaag lostrekken, doorharken en frezen
Egaliseren en walsen
Speelklaar maken
Atletiekbaan - specialistisch onderhoud
Reinigen atletiekbaan en technische nummers
Herbelijning
Atletiekelementen
Omschrijving
Beregening
Bedrijfsklaar maken installatie (winter/zomer)
Service onderhoud
Drainage
Inspectie drainage en doorspuitputten (1*3 jaar)
Doorsteken of doorspuiten drainage
Opgraven putten, doorspuiten strengen en zijstrengen
Veldverlichtingsinstallatie
Controle en onderhoud
Vergoeding
Algemeen
Werkpakket A
Werkpakket B
Werkpakket C
Werkpakket D
Totaal

€ 0,03
€ 0,13
€ 0,13
€ 0,01
€ 0,01
€ 0,02
€ 0,04
€ 0,04
€ 0,02
€ 0,13
€ 0,13
€ 0,06
€ 0,02
€ 0,05
€ 0,30

5
1
1
5
2
2
2
2
2
1
0,5
2
4
1
1

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

6.453
6.453
1.524
6.453
6.453
6.453
0
6.453
1.524
4.929
6.453
0
1.524
0

€ 1.020,83
€ 816,43
€ 192,77
€ 204,17
€ 130,54
€ 212,21
€ 0,00
€ 530,60
€ 0,00
€ 192,77
€ 311,83
€ 816,35
€ 0,00
€ 77,11
€ 0,00

€ 0,40

1

m2

0

€ 0,00

€ 0,81

1

m2

0

€ 0,00

€ 10.121,65

1

locatie

€ 4.235,00

1

EUR

0

€ 0,00

€ 605,00

1

EUR

0,25

€ 151,25

€ 500,00

0,333

0

2

€ 333,00

€ 605,00

1

EUR

0

€ 0,00

1 € 10.121,65

GHSV
€ 2.220,35
€ 3.910,31
€ 2.450,78
€ 14.627,27
€ 484,25
€ 23.692,96

Uitvoering
geheel/ged.
VV Gemert

VV Gemert ontvangt
voor veld 5 (GHSV
veld) voor:
1.524 m2
-€ 2.170,56
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Algemeen
Onderhoudswerkzaamheden die door de huurder of
gebruiker worden uitgevoerd teneinde de
accommodatie schoon, heel en veilig te houden.
Het betreft hierbij werkzaamheden die (nagenoeg)
geen expertise vragen of werkzaamheden aan niet
door de gemeente geplaatste objecten. De kosten
voor de werkzaamheden worden gedragen door de
huurder.

Werkpakket A
Onderhoudswerkzaamheden die door de huurder of
gebruiker kunnen worden uitgevoerd om de
aanwezige groen en verhardingsvlakken schoon,
heel en veilig te houden. Het betreft hierbij
werkzaamheden die om enige kennis en
vaardigheden vragen. De kosten voor de
werkzaamheden worden gedragen door de huurder,
maar vergoed door de gemeente tegen de
vastgelegde ervaringskosten vanuit het
meerjarenonderhoudsplan.

Werkpakket B
Onderhoudswerkzaamheden die door de huurder of
gebruiker kunnen worden uitgevoerd op de natuuren kunstgrassportvelden (voor wat betreft regulier-/
dagelijks onderhoud). Het betreft hierbij
werkzaamheden die om enige tijd, kennis en
vaardigheden vragen. De kosten voor de
werkzaamheden worden gedragen door de huurder,
maar vergoed door de gemeente tegen de
vastgelegde ervaringskosten vanuit het
meerjarenonderhoudsplan.

Omschrijving
Algemeen
Bestrijding mollen
Bestrijding konijnen
Opruimen zwerfafval
Onkruidvrij houden verhardingen
Doorlopend toezicht en controle gehele accommodatie
Natuurgrasvelden
Controle en herstel speelschade
Belijning start- en gedurende seizoen
Beregenen velden (automatische beregening)
Inrichtingselementen
Schoonmaken straatmeubilair
Service en onderhoud aan terreinafrastering
Afvalbakken ledigen en vuil afvoeren
Herstel en onderhoud aan alle inrichtingselementen
Kleine reparaties aan de veldinrichting (o.a. verlichting,
ballenvangers, leunhekwerk, doelen en dug-outs)
Vervanging van door huurder geplaatste inrichtingselementen (o.a.
reclameborden, scorebord, tribune, bloembakken, speeltoestellen,
fietsenstallingen)
Honk- en softbal - dagelijks onderhoud
Vegen en slepen gravel/barotop
Onkruidvrij houden barotop
Onderhoud honk en softbal inrichtingselementen
Atletiekbaan
Onderhoud atletiekelementen
Omschrijving
Groenonderhoud
Gras maaien buiten de sportvelden en ecologisch grasland
Sierplantsoen
Onkruidvrij maken en verwerken vrijgekomen materiaal
Snoeien/afzetten (1/3) en verwerken vrijgekomen materiaal
Snoeien randen en verwerken vrijgekomen materiaal
Hagen
Onkruidvrij maken en verwerken vrijgekomen materiaal
Knippen en verwerken vrijgekomen materiaal
Bosplantsoen
Uitmaaien
Snoeien/dunnen en verwerken vrijgekomen materiaal
Sloten maaien en reinigen
Bomen (door gemeente)
Begeleidings- of onderhoudssnoei
VTA-controle
Overcapaciteit als gazon onderhouden
Verharding
Vegen en afvoeren veegvuil
Verwijderen blad
Klein onderhoud en herstel (bij een klein oppervlak/ enkele
aaneengesloten tegels)
Onderhoud parkeerterrein
Verwijderen algengroei
Omschrijving
Natuurgras sportveld - regulier onderhoud
Maaien sportveld en rond obstakels
Verwijderen blad en verwerken vrijgekomen materiaal
Kunstgras sportveld - regulier onderhoud
Borstelen en vegen sportveld
Verwijderen blad en verwerken vrijgekomen materiaal
Verwijderen onkruid
Verwijderen scherpe voorwerpen en afval
Atletiekbaan - regulier onderhoud
Vegen kunststof atletiekbaan
Vervangen zand uit zandbakken atletieknummers, iedere 3 jaar zand
vervangen
Maaien middenveld en rond obstakels
Veld vuil en bladvrij houden

Prijs

Freq,

VV Handel
Areaal
Kosten

Eenheid

-

-

3

€ 1.815,00

€ 605,00

1

stuk

€ 1.010,35

1

stuk
(accommo
datie)

-

€ 314,60

1

EUR

-

€ 1,11

1

m2

4.856

€ 5.367,51

€ 0,01
€ 0,25

26
1

m2
m2

4.060
1.833

€ 601,60
€ 450,24

€ 0,01
€ 0,02
€ 0,59

50
5
1

m2
m2
m2

21.301
21.301
0

€ 6.069,83
€ 2.020,70
€ 0,00

€ 949,85

1

baan

0

€ 0,00

Werkpakket C
Onderhoudswerkzaamheden die door de huurder of
gebruiker kunnen worden uitgevoerd op de natuuren kunstgrassportvelden (voor wat betreft
specialistisch-/ groot onderhoud). Het betreft hierbij
werkzaamheden die tijd, kennis en vaardigheden
vragen. De kosten voor de werkzaamheden worden
gedragen door de huurder, maar vergoed door de
gemeente tegen de vastgelegde ervaringskosten
vanuit het meerjarenonderhoudsplan.
Onkruidbestrijding van de natuurgras sportvelden
dient middels mechanische bewerkingen uitgevoerd
te worden. Chemische bestrijding is wettelijk niet
meer toegestaan.

Werkpakket D
Onderhoudswerkzaamheden die door de huurder of
gebruiker kunnen worden uitgevoerd aan de
installaties bij de sportvelden. Het betreft hierbij
werkzaamheden die tijd, kennis en vaardigheden
vragen. De kosten voor de werkzaamheden worden
gedragen door de huurder, maar vergoed door de
gemeente tegen de vastgelegde ervaringskosten
vanuit het meerjarenonderhoudsplan.

Omschrijving
Natuurgras sportveld - specialistisch onderhoud
Bemesten
Bezanden (20m3 p veld)
Winterbezanden (10m3 per veld)
Slepen
Rollen
Wiedeggen
Verticuteren en vegen (wedstrijdvelden)
Verticuteren extensief, inclusief afvoeren (overig natuurgras)
Prikrollen
Doorzaaien
Doorzaaien extensief
Diepverluchten grasveld (vertidraineren, schudfrezen)
Topbeluchten (prikken, snijden)
Skin headmaaien trainingsvelden
Kunstgras sportveld - periodiek onderhoud
Controle infill + herstellen indien nodig
Controleren naden en belijning inclusief herstel
Controleren penaltystip en doelgebied inclusief herstel
Kunstgras sportveld voetbal+hockey water - specialistisch
onderhoud
Inspectie veld t.b.v. garantie of kwaliteitszorg
Intensief decompacteren en beluchten, 1 á 2 keer per jaar indien
nodig
Dieptereiniging waarbij naast decompacteren en beluchten ook de
infill wordt gereinigd 1x per jaar
Mos en algenbestrijding
indien van toepassing controleren en indien nodig leveren en
aanbrengen infill
Reinigen verharding binnen leunhekwerk
Kunstgras sportveld hockey zand/semiwater- specialistisch
onderhoud
Inspectie veld t.b.v. garantie of kwaliteitszorg
Intensief decompacteren en beluchten, 1 á 2 keer per jaar indien
nodig
Dieptereiniging waarbij naast decompacteren en beluchten ook de
infill wordt gereinigd 1x per jaar
Mos en algenbestrijding
Controleren en indien nodig leveren en aanbrengen infill
Reinigen verharding binnen leunhekwerk
Honk- en softbalveld
Vegen en slepen halfverharding
Rollen halfverharding
Uitgelopen delen vullen met gravel
Toplaag lostrekken, doorharken en frezen
Egaliseren en walsen
Speelklaar maken
Atletiekbaan - specialistisch onderhoud
Reinigen atletiekbaan en technische nummers
Herbelijning
Atletiekelementen
Omschrijving
Beregening
Bedrijfsklaar maken installatie (winter/zomer)
Service onderhoud
Drainage
Inspectie drainage en doorspuitputten (1*3 jaar)
Doorsteken of doorspuiten drainage
Opgraven putten, doorspuiten strengen en zijstrengen
Veldverlichtingsinstallatie
Controle en onderhoud
Vergoeding
Algemeen
Werkpakket A
Werkpakket B
Werkpakket C
Werkpakket D
Totaal

€ 0,03
€ 0,13
€ 0,13
€ 0,01
€ 0,01
€ 0,02
€ 0,04
€ 0,04
€ 0,02
€ 0,13
€ 0,13
€ 0,06
€ 0,02
€ 0,05
€ 0,30

5
1
1
5
2
2
2
2
2
1
0,5
2
4
1
1

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

21.301
21.301
7.776
21.301
21.301
21.301
13.525
7.776
21.301
0
21.301
13.525
7.776
0

€ 3.369,98
€ 2.695,21
€ 983,89
€ 674,00
€ 430,94
€ 700,54
€ 1.112,18
€ 639,43
€ 0,00
€ 2.695,21
€ 0,00
€ 2.694,95
€ 855,58
€ 393,58
€ 0,00

€ 0,40

1

m2

0

€ 0,00

€ 0,81

1

m2

0

€ 0,00

€ 10.121,65

1

locatie

0

€ 0,00

€ 4.235,00

1

EUR

0

€ 0,00

€ 605,00

1

EUR

3

€ 1.815,00

€ 500,00

0,333

0

3

€ 499,50

€ 605,00

1

EUR

1

€ 605,00

VV Handel
€ 1.815,00
€ 6.419,34
€ 8.090,52
€ 17.245,49
€ 2.919,50
€ 36.489,86

Bijlage 7: Details menukaart
zelfwerkzaamheid
Opdrachtgever:
Projectnaam:
Datum:

Gemeente Gemert-Bakel
Renovatieplanning beheerplan sportparken 2020-2023 v4
26-2-2020

College 07-01-20
Opmerkingen verenigingen 17-02-2020

Uitgangspunten:
- Prijspeil 2020
- Prijzen inclusief BTW

Algemeen
Onderhoudswerkzaamheden die door de huurder of
gebruiker worden uitgevoerd teneinde de
accommodatie schoon, heel en veilig te houden.
Het betreft hierbij werkzaamheden die (nagenoeg)
geen expertise vragen of werkzaamheden aan niet
door de gemeente geplaatste objecten. De kosten
voor de werkzaamheden worden gedragen door de
huurder.

Werkpakket A
Onderhoudswerkzaamheden die door de huurder of
gebruiker kunnen worden uitgevoerd om de
aanwezige groen en verhardingsvlakken schoon,
heel en veilig te houden. Het betreft hierbij
werkzaamheden die om enige kennis en
vaardigheden vragen. De kosten voor de
werkzaamheden worden gedragen door de huurder,
maar vergoed door de gemeente tegen de
vastgelegde ervaringskosten vanuit het
meerjarenonderhoudsplan.

Werkpakket B
Onderhoudswerkzaamheden die door de huurder of
gebruiker kunnen worden uitgevoerd op de natuuren kunstgrassportvelden (voor wat betreft regulier-/
dagelijks onderhoud). Het betreft hierbij
werkzaamheden die om enige tijd, kennis en
vaardigheden vragen. De kosten voor de
werkzaamheden worden gedragen door de huurder,
maar vergoed door de gemeente tegen de
vastgelegde ervaringskosten vanuit het
meerjarenonderhoudsplan.

Omschrijving
Algemeen
Bestrijding mollen
Bestrijding konijnen
Opruimen zwerfafval
Onkruidvrij houden verhardingen
Doorlopend toezicht en controle gehele accommodatie
Natuurgrasvelden
Controle en herstel speelschade
Belijning start- en gedurende seizoen
Beregenen velden (automatische beregening)
Inrichtingselementen
Schoonmaken straatmeubilair
Service en onderhoud aan terreinafrastering
Afvalbakken ledigen en vuil afvoeren
Herstel en onderhoud aan alle inrichtingselementen
Kleine reparaties aan de veldinrichting (o.a. verlichting,
ballenvangers, leunhekwerk, doelen en dug-outs)
Vervanging van door huurder geplaatste inrichtingselementen (o.a.
reclameborden, scorebord, tribune, bloembakken, speeltoestellen,
fietsenstallingen)
Honk- en softbal - dagelijks onderhoud
Vegen en slepen gravel/barotop
Onkruidvrij houden barotop
Onderhoud honk en softbal inrichtingselementen
Atletiekbaan
Onderhoud atletiekelementen
Omschrijving
Groenonderhoud
Gras maaien buiten de sportvelden en ecologisch grasland
Sierplantsoen
Onkruidvrij maken en verwerken vrijgekomen materiaal
Snoeien/afzetten (1/3) en verwerken vrijgekomen materiaal
Snoeien randen en verwerken vrijgekomen materiaal
Hagen
Onkruidvrij maken en verwerken vrijgekomen materiaal
Knippen en verwerken vrijgekomen materiaal
Bosplantsoen
Uitmaaien
Snoeien/dunnen en verwerken vrijgekomen materiaal
Sloten maaien en reinigen
Bomen (door gemeente)
Begeleidings- of onderhoudssnoei
VTA-controle
Overcapaciteit als gazon onderhouden
Verharding
Vegen en afvoeren veegvuil
Verwijderen blad
Klein onderhoud en herstel (bij een klein oppervlak/ enkele
aaneengesloten tegels)
Onderhoud parkeerterrein
Verwijderen algengroei
Omschrijving
Natuurgras sportveld - regulier onderhoud
Maaien sportveld en rond obstakels
Verwijderen blad en verwerken vrijgekomen materiaal
Kunstgras sportveld - regulier onderhoud
Borstelen en vegen sportveld
Verwijderen blad en verwerken vrijgekomen materiaal
Verwijderen onkruid
Verwijderen scherpe voorwerpen en afval
Atletiekbaan - regulier onderhoud
Vegen kunststof atletiekbaan
Vervangen zand uit zandbakken atletieknummers, iedere 3 jaar zand
vervangen
Maaien middenveld en rond obstakels
Veld vuil en bladvrij houden

Prijs

Freq,

HC Bakel
Areaal
Kosten

Eenheid

-

-

1

€ 605,00

€ 605,00

1

stuk

€ 1.010,35

1

stuk
(accommo
datie)

-

€ 314,60

1

EUR

-

€ 1,11

1

m2

821

€ 907,48

€ 0,01
€ 0,25

26
1

m2
m2

543
849

€ 80,46
€ 208,54

€ 0,01
€ 0,02
€ 0,59

50
5
1

m2
m2
m2

0
0
5.707

€ 0,00
€ 0,00
€ 3.393,83

€ 949,85

1

baan

0

€ 0,00

Werkpakket C
Onderhoudswerkzaamheden die door de huurder of
gebruiker kunnen worden uitgevoerd op de natuuren kunstgrassportvelden (voor wat betreft
specialistisch-/ groot onderhoud). Het betreft hierbij
werkzaamheden die tijd, kennis en vaardigheden
vragen. De kosten voor de werkzaamheden worden
gedragen door de huurder, maar vergoed door de
gemeente tegen de vastgelegde ervaringskosten
vanuit het meerjarenonderhoudsplan.
Onkruidbestrijding van de natuurgras sportvelden
dient middels mechanische bewerkingen uitgevoerd
te worden. Chemische bestrijding is wettelijk niet
meer toegestaan.

Werkpakket D
Onderhoudswerkzaamheden die door de huurder of
gebruiker kunnen worden uitgevoerd aan de
installaties bij de sportvelden. Het betreft hierbij
werkzaamheden die tijd, kennis en vaardigheden
vragen. De kosten voor de werkzaamheden worden
gedragen door de huurder, maar vergoed door de
gemeente tegen de vastgelegde ervaringskosten
vanuit het meerjarenonderhoudsplan.

Omschrijving
Natuurgras sportveld - specialistisch onderhoud
Bemesten
Bezanden (20m3 p veld)
Winterbezanden (10m3 per veld)
Slepen
Rollen
Wiedeggen
Verticuteren en vegen (wedstrijdvelden)
Verticuteren extensief, inclusief afvoeren (overig natuurgras)
Prikrollen
Doorzaaien
Doorzaaien extensief
Diepverluchten grasveld (vertidraineren, schudfrezen)
Topbeluchten (prikken, snijden)
Skin headmaaien trainingsvelden
Kunstgras sportveld - periodiek onderhoud
Controle infill + herstellen indien nodig
Controleren naden en belijning inclusief herstel
Controleren penaltystip en doelgebied inclusief herstel
Kunstgras sportveld voetbal+hockey water - specialistisch
onderhoud
Inspectie veld t.b.v. garantie of kwaliteitszorg
Intensief decompacteren en beluchten, 1 á 2 keer per jaar indien
nodig
Dieptereiniging waarbij naast decompacteren en beluchten ook de
infill wordt gereinigd 1x per jaar
Mos en algenbestrijding
indien van toepassing controleren en indien nodig leveren en
aanbrengen infill
Reinigen verharding binnen leunhekwerk
Kunstgras sportveld hockey zand/semiwater- specialistisch
onderhoud
Inspectie veld t.b.v. garantie of kwaliteitszorg
Intensief decompacteren en beluchten, 1 á 2 keer per jaar indien
nodig
Dieptereiniging waarbij naast decompacteren en beluchten ook de
infill wordt gereinigd 1x per jaar
Mos en algenbestrijding
Controleren en indien nodig leveren en aanbrengen infill
Reinigen verharding binnen leunhekwerk
Honk- en softbalveld
Vegen en slepen halfverharding
Rollen halfverharding
Uitgelopen delen vullen met gravel
Toplaag lostrekken, doorharken en frezen
Egaliseren en walsen
Speelklaar maken
Atletiekbaan - specialistisch onderhoud
Reinigen atletiekbaan en technische nummers
Herbelijning
Atletiekelementen
Omschrijving
Beregening
Bedrijfsklaar maken installatie (winter/zomer)
Service onderhoud
Drainage
Inspectie drainage en doorspuitputten (1*3 jaar)
Doorsteken of doorspuiten drainage
Opgraven putten, doorspuiten strengen en zijstrengen
Veldverlichtingsinstallatie
Controle en onderhoud
Vergoeding
Algemeen
Werkpakket A
Werkpakket B
Werkpakket C
Werkpakket D
Totaal

€ 0,03
€ 0,13
€ 0,13
€ 0,01
€ 0,01
€ 0,02
€ 0,04
€ 0,04
€ 0,02
€ 0,13
€ 0,13
€ 0,06
€ 0,02
€ 0,05
€ 0,30

5
1
1
5
2
2
2
2
2
1
0,5
2
4
1
1

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.707

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.733,00

€ 0,40

1

m2

0

€ 0,00

€ 0,81

1

m2

5.707

€ 4.621,35

€ 10.121,65

1

locatie

0

€ 0,00

€ 4.235,00

1

EUR

0

€ 0,00

€ 605,00

1

EUR

1

€ 605,00

€ 500,00

0,333

0

1

€ 166,50

€ 605,00

1

EUR

1

€ 605,00

HC Bakel
€ 605,00
€ 1.196,48
€ 3.393,83
€ 6.354,34
€ 1.376,50
€ 12.926,16

Uitvoering
gemeente
Voorstel uitvo
Specialistisch o
Drainag
Gemeente € 6.520,84

Bijlage 7: Details menukaart
zelfwerkzaamheid
Opdrachtgever:
Projectnaam:
Datum:

Gemeente Gemert-Bakel
Renovatieplanning beheerplan sportparken 2020-2023 v4
26-2-2020

College 07-01-20
Opmerkingen verenigingen 17-02-2020

Uitgangspunten:
- Prijspeil 2020
- Prijzen inclusief BTW

Algemeen
Onderhoudswerkzaamheden die door de huurder of
gebruiker worden uitgevoerd teneinde de
accommodatie schoon, heel en veilig te houden.
Het betreft hierbij werkzaamheden die (nagenoeg)
geen expertise vragen of werkzaamheden aan niet
door de gemeente geplaatste objecten. De kosten
voor de werkzaamheden worden gedragen door de
huurder.

Werkpakket A
Onderhoudswerkzaamheden die door de huurder of
gebruiker kunnen worden uitgevoerd om de
aanwezige groen en verhardingsvlakken schoon,
heel en veilig te houden. Het betreft hierbij
werkzaamheden die om enige kennis en
vaardigheden vragen. De kosten voor de
werkzaamheden worden gedragen door de huurder,
maar vergoed door de gemeente tegen de
vastgelegde ervaringskosten vanuit het
meerjarenonderhoudsplan.

Werkpakket B
Onderhoudswerkzaamheden die door de huurder of
gebruiker kunnen worden uitgevoerd op de natuuren kunstgrassportvelden (voor wat betreft regulier-/
dagelijks onderhoud). Het betreft hierbij
werkzaamheden die om enige tijd, kennis en
vaardigheden vragen. De kosten voor de
werkzaamheden worden gedragen door de huurder,
maar vergoed door de gemeente tegen de
vastgelegde ervaringskosten vanuit het
meerjarenonderhoudsplan.

Omschrijving
Algemeen
Bestrijding mollen
Bestrijding konijnen
Opruimen zwerfafval
Onkruidvrij houden verhardingen
Doorlopend toezicht en controle gehele accommodatie
Natuurgrasvelden
Controle en herstel speelschade
Belijning start- en gedurende seizoen
Beregenen velden (automatische beregening)
Inrichtingselementen
Schoonmaken straatmeubilair
Service en onderhoud aan terreinafrastering
Afvalbakken ledigen en vuil afvoeren
Herstel en onderhoud aan alle inrichtingselementen
Kleine reparaties aan de veldinrichting (o.a. verlichting,
ballenvangers, leunhekwerk, doelen en dug-outs)
Vervanging van door huurder geplaatste inrichtingselementen (o.a.
reclameborden, scorebord, tribune, bloembakken, speeltoestellen,
fietsenstallingen)
Honk- en softbal - dagelijks onderhoud
Vegen en slepen gravel/barotop
Onkruidvrij houden barotop
Onderhoud honk en softbal inrichtingselementen
Atletiekbaan
Onderhoud atletiekelementen
Omschrijving
Groenonderhoud
Gras maaien buiten de sportvelden en ecologisch grasland
Sierplantsoen
Onkruidvrij maken en verwerken vrijgekomen materiaal
Snoeien/afzetten (1/3) en verwerken vrijgekomen materiaal
Snoeien randen en verwerken vrijgekomen materiaal
Hagen
Onkruidvrij maken en verwerken vrijgekomen materiaal
Knippen en verwerken vrijgekomen materiaal
Bosplantsoen
Uitmaaien
Snoeien/dunnen en verwerken vrijgekomen materiaal
Sloten maaien en reinigen
Bomen (door gemeente)
Begeleidings- of onderhoudssnoei
VTA-controle
Overcapaciteit als gazon onderhouden
Verharding
Vegen en afvoeren veegvuil
Verwijderen blad
Klein onderhoud en herstel (bij een klein oppervlak/ enkele
aaneengesloten tegels)
Onderhoud parkeerterrein
Verwijderen algengroei
Omschrijving
Natuurgras sportveld - regulier onderhoud
Maaien sportveld en rond obstakels
Verwijderen blad en verwerken vrijgekomen materiaal
Kunstgras sportveld - regulier onderhoud
Borstelen en vegen sportveld
Verwijderen blad en verwerken vrijgekomen materiaal
Verwijderen onkruid
Verwijderen scherpe voorwerpen en afval
Atletiekbaan - regulier onderhoud
Vegen kunststof atletiekbaan
Vervangen zand uit zandbakken atletieknummers, iedere 3 jaar zand
vervangen
Maaien middenveld en rond obstakels
Veld vuil en bladvrij houden

Prijs

Freq,

HC Gemert
Areaal
Kosten

Eenheid

-

-

3

€ 1.815,00

€ 605,00

1

stuk

€ 1.010,35

1

stuk
(accommo
datie)

-

€ 314,60

1

EUR

-

€ 1,11

1

m2

€ 0,01
€ 0,25

26
1

m2
m2

€ 0,01
€ 0,02
€ 0,59

50
5
1

m2
m2
m2

€ 949,85

1

baan

12.716 € 14.055,44

0
1.675

€ 0,00
€ 411,43

0
€ 0,00
0
€ 0,00
17.121 € 10.181,49

0

€ 0,00

Werkpakket C
Onderhoudswerkzaamheden die door de huurder of
gebruiker kunnen worden uitgevoerd op de natuuren kunstgrassportvelden (voor wat betreft
specialistisch-/ groot onderhoud). Het betreft hierbij
werkzaamheden die tijd, kennis en vaardigheden
vragen. De kosten voor de werkzaamheden worden
gedragen door de huurder, maar vergoed door de
gemeente tegen de vastgelegde ervaringskosten
vanuit het meerjarenonderhoudsplan.
Onkruidbestrijding van de natuurgras sportvelden
dient middels mechanische bewerkingen uitgevoerd
te worden. Chemische bestrijding is wettelijk niet
meer toegestaan.

Werkpakket D
Onderhoudswerkzaamheden die door de huurder of
gebruiker kunnen worden uitgevoerd aan de
installaties bij de sportvelden. Het betreft hierbij
werkzaamheden die tijd, kennis en vaardigheden
vragen. De kosten voor de werkzaamheden worden
gedragen door de huurder, maar vergoed door de
gemeente tegen de vastgelegde ervaringskosten
vanuit het meerjarenonderhoudsplan.

Omschrijving
Natuurgras sportveld - specialistisch onderhoud
Bemesten
Bezanden (20m3 p veld)
Winterbezanden (10m3 per veld)
Slepen
Rollen
Wiedeggen
Verticuteren en vegen (wedstrijdvelden)
Verticuteren extensief, inclusief afvoeren (overig natuurgras)
Prikrollen
Doorzaaien
Doorzaaien extensief
Diepverluchten grasveld (vertidraineren, schudfrezen)
Topbeluchten (prikken, snijden)
Skin headmaaien trainingsvelden
Kunstgras sportveld - periodiek onderhoud
Controle infill + herstellen indien nodig
Controleren naden en belijning inclusief herstel
Controleren penaltystip en doelgebied inclusief herstel
Kunstgras sportveld voetbal+hockey water - specialistisch
onderhoud
Inspectie veld t.b.v. garantie of kwaliteitszorg
Intensief decompacteren en beluchten, 1 á 2 keer per jaar indien
nodig
Dieptereiniging waarbij naast decompacteren en beluchten ook de
infill wordt gereinigd 1x per jaar
Mos en algenbestrijding
indien van toepassing controleren en indien nodig leveren en
aanbrengen infill
Reinigen verharding binnen leunhekwerk
Kunstgras sportveld hockey zand/semiwater- specialistisch
onderhoud
Inspectie veld t.b.v. garantie of kwaliteitszorg
Intensief decompacteren en beluchten, 1 á 2 keer per jaar indien
nodig
Dieptereiniging waarbij naast decompacteren en beluchten ook de
infill wordt gereinigd 1x per jaar
Mos en algenbestrijding
Controleren en indien nodig leveren en aanbrengen infill
Reinigen verharding binnen leunhekwerk
Honk- en softbalveld
Vegen en slepen halfverharding
Rollen halfverharding
Uitgelopen delen vullen met gravel
Toplaag lostrekken, doorharken en frezen
Egaliseren en walsen
Speelklaar maken
Atletiekbaan - specialistisch onderhoud
Reinigen atletiekbaan en technische nummers
Herbelijning
Atletiekelementen
Omschrijving
Beregening
Bedrijfsklaar maken installatie (winter/zomer)
Service onderhoud
Drainage
Inspectie drainage en doorspuitputten (1*3 jaar)
Doorsteken of doorspuiten drainage
Opgraven putten, doorspuiten strengen en zijstrengen
Veldverlichtingsinstallatie
Controle en onderhoud
Vergoeding
Algemeen
Werkpakket A
Werkpakket B
Werkpakket C
Werkpakket D
Totaal

€ 0,03
€ 0,13
€ 0,13
€ 0,01
€ 0,01
€ 0,02
€ 0,04
€ 0,04
€ 0,02
€ 0,13
€ 0,13
€ 0,06
€ 0,02
€ 0,05
€ 0,30

5
1
1
5
2
2
2
2
2
1
0,5
2
4
1
1

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.121

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 5.198,99

€ 0,40

1

m2

0

€ 0,00

€ 0,81

1

m2

€ 10.121,65

1

locatie

0

€ 0,00

€ 4.235,00

1

EUR

0

€ 0,00

€ 605,00

1

EUR

3

€ 1.815,00

€ 500,00

0,333

0

3

€ 499,50

€ 605,00

1

EUR

3

€ 1.815,00

17.121 € 13.864,04

HC Gemert
€ 1.815,00
€ 14.466,87
€ 10.181,49
€ 19.063,03
€ 4.129,50
€ 49.655,90

Uitvoering
gemeente
Voorstel uitvo

Gemeente € 19.562,53

Bijlage 7: Details menukaart
zelfwerkzaamheid
Opdrachtgever:
Projectnaam:
Datum:

Gemeente Gemert-Bakel
Renovatieplanning beheerplan sportparken 2020-2023 v4
26-2-2020

College 07-01-20
Opmerkingen verenigingen 17-02-2020

Uitgangspunten:
- Prijspeil 2020
- Prijzen inclusief BTW

Algemeen
Onderhoudswerkzaamheden die door de huurder of
gebruiker worden uitgevoerd teneinde de
accommodatie schoon, heel en veilig te houden.
Het betreft hierbij werkzaamheden die (nagenoeg)
geen expertise vragen of werkzaamheden aan niet
door de gemeente geplaatste objecten. De kosten
voor de werkzaamheden worden gedragen door de
huurder.

Werkpakket A
Onderhoudswerkzaamheden die door de huurder of
gebruiker kunnen worden uitgevoerd om de
aanwezige groen en verhardingsvlakken schoon,
heel en veilig te houden. Het betreft hierbij
werkzaamheden die om enige kennis en
vaardigheden vragen. De kosten voor de
werkzaamheden worden gedragen door de huurder,
maar vergoed door de gemeente tegen de
vastgelegde ervaringskosten vanuit het
meerjarenonderhoudsplan.

Werkpakket B
Onderhoudswerkzaamheden die door de huurder of
gebruiker kunnen worden uitgevoerd op de natuuren kunstgrassportvelden (voor wat betreft regulier-/
dagelijks onderhoud). Het betreft hierbij
werkzaamheden die om enige tijd, kennis en
vaardigheden vragen. De kosten voor de
werkzaamheden worden gedragen door de huurder,
maar vergoed door de gemeente tegen de
vastgelegde ervaringskosten vanuit het
meerjarenonderhoudsplan.

Omschrijving
Algemeen
Bestrijding mollen
Bestrijding konijnen
Opruimen zwerfafval
Onkruidvrij houden verhardingen
Doorlopend toezicht en controle gehele accommodatie
Natuurgrasvelden
Controle en herstel speelschade
Belijning start- en gedurende seizoen
Beregenen velden (automatische beregening)
Inrichtingselementen
Schoonmaken straatmeubilair
Service en onderhoud aan terreinafrastering
Afvalbakken ledigen en vuil afvoeren
Herstel en onderhoud aan alle inrichtingselementen
Kleine reparaties aan de veldinrichting (o.a. verlichting,
ballenvangers, leunhekwerk, doelen en dug-outs)
Vervanging van door huurder geplaatste inrichtingselementen (o.a.
reclameborden, scorebord, tribune, bloembakken, speeltoestellen,
fietsenstallingen)
Honk- en softbal - dagelijks onderhoud
Vegen en slepen gravel/barotop
Onkruidvrij houden barotop
Onderhoud honk en softbal inrichtingselementen
Atletiekbaan
Onderhoud atletiekelementen
Omschrijving
Groenonderhoud
Gras maaien buiten de sportvelden en ecologisch grasland
Sierplantsoen
Onkruidvrij maken en verwerken vrijgekomen materiaal
Snoeien/afzetten (1/3) en verwerken vrijgekomen materiaal
Snoeien randen en verwerken vrijgekomen materiaal
Hagen
Onkruidvrij maken en verwerken vrijgekomen materiaal
Knippen en verwerken vrijgekomen materiaal
Bosplantsoen
Uitmaaien
Snoeien/dunnen en verwerken vrijgekomen materiaal
Sloten maaien en reinigen
Bomen (door gemeente)
Begeleidings- of onderhoudssnoei
VTA-controle
Overcapaciteit als gazon onderhouden
Verharding
Vegen en afvoeren veegvuil
Verwijderen blad
Klein onderhoud en herstel (bij een klein oppervlak/ enkele
aaneengesloten tegels)
Onderhoud parkeerterrein
Verwijderen algengroei
Omschrijving
Natuurgras sportveld - regulier onderhoud
Maaien sportveld en rond obstakels
Verwijderen blad en verwerken vrijgekomen materiaal
Kunstgras sportveld - regulier onderhoud
Borstelen en vegen sportveld
Verwijderen blad en verwerken vrijgekomen materiaal
Verwijderen onkruid
Verwijderen scherpe voorwerpen en afval
Atletiekbaan - regulier onderhoud
Vegen kunststof atletiekbaan
Vervangen zand uit zandbakken atletieknummers, iedere 3 jaar zand
vervangen
Maaien middenveld en rond obstakels
Veld vuil en bladvrij houden

Prijs

Freq,

Milheezer Boys
Areaal
Kosten

Eenheid

-

-

3

€ 1.815,00

€ 605,00

1

stuk

€ 1.010,35

1

stuk
(accommo
datie)

-

€ 314,60

1

EUR

-

€ 1,11

1

m2

9.584 € 10.593,53

€ 0,01
€ 0,25

26
1

m2
m2

5.387
248

€ 798,23
€ 60,92

€ 0,01
€ 0,02
€ 0,59

50
5
1

m2
m2
m2

24.184
24.184
0

€ 6.891,35
€ 2.294,19
€ 0,00

€ 949,85

1

baan

0

€ 0,00

Werkpakket C
Onderhoudswerkzaamheden die door de huurder of
gebruiker kunnen worden uitgevoerd op de natuuren kunstgrassportvelden (voor wat betreft
specialistisch-/ groot onderhoud). Het betreft hierbij
werkzaamheden die tijd, kennis en vaardigheden
vragen. De kosten voor de werkzaamheden worden
gedragen door de huurder, maar vergoed door de
gemeente tegen de vastgelegde ervaringskosten
vanuit het meerjarenonderhoudsplan.
Onkruidbestrijding van de natuurgras sportvelden
dient middels mechanische bewerkingen uitgevoerd
te worden. Chemische bestrijding is wettelijk niet
meer toegestaan.

Werkpakket D
Onderhoudswerkzaamheden die door de huurder of
gebruiker kunnen worden uitgevoerd aan de
installaties bij de sportvelden. Het betreft hierbij
werkzaamheden die tijd, kennis en vaardigheden
vragen. De kosten voor de werkzaamheden worden
gedragen door de huurder, maar vergoed door de
gemeente tegen de vastgelegde ervaringskosten
vanuit het meerjarenonderhoudsplan.

Omschrijving
Natuurgras sportveld - specialistisch onderhoud
Bemesten
Bezanden (20m3 p veld)
Winterbezanden (10m3 per veld)
Slepen
Rollen
Wiedeggen
Verticuteren en vegen (wedstrijdvelden)
Verticuteren extensief, inclusief afvoeren (overig natuurgras)
Prikrollen
Doorzaaien
Doorzaaien extensief
Diepverluchten grasveld (vertidraineren, schudfrezen)
Topbeluchten (prikken, snijden)
Skin headmaaien trainingsvelden
Kunstgras sportveld - periodiek onderhoud
Controle infill + herstellen indien nodig
Controleren naden en belijning inclusief herstel
Controleren penaltystip en doelgebied inclusief herstel
Kunstgras sportveld voetbal+hockey water - specialistisch
onderhoud
Inspectie veld t.b.v. garantie of kwaliteitszorg
Intensief decompacteren en beluchten, 1 á 2 keer per jaar indien
nodig
Dieptereiniging waarbij naast decompacteren en beluchten ook de
infill wordt gereinigd 1x per jaar
Mos en algenbestrijding
indien van toepassing controleren en indien nodig leveren en
aanbrengen infill
Reinigen verharding binnen leunhekwerk
Kunstgras sportveld hockey zand/semiwater- specialistisch
onderhoud
Inspectie veld t.b.v. garantie of kwaliteitszorg
Intensief decompacteren en beluchten, 1 á 2 keer per jaar indien
nodig
Dieptereiniging waarbij naast decompacteren en beluchten ook de
infill wordt gereinigd 1x per jaar
Mos en algenbestrijding
Controleren en indien nodig leveren en aanbrengen infill
Reinigen verharding binnen leunhekwerk
Honk- en softbalveld
Vegen en slepen halfverharding
Rollen halfverharding
Uitgelopen delen vullen met gravel
Toplaag lostrekken, doorharken en frezen
Egaliseren en walsen
Speelklaar maken
Atletiekbaan - specialistisch onderhoud
Reinigen atletiekbaan en technische nummers
Herbelijning
Atletiekelementen
Omschrijving
Beregening
Bedrijfsklaar maken installatie (winter/zomer)
Service onderhoud
Drainage
Inspectie drainage en doorspuitputten (1*3 jaar)
Doorsteken of doorspuiten drainage
Opgraven putten, doorspuiten strengen en zijstrengen
Veldverlichtingsinstallatie
Controle en onderhoud
Vergoeding
Algemeen
Werkpakket A
Werkpakket B
Werkpakket C
Werkpakket D
Totaal

€ 0,03
€ 0,13
€ 0,13
€ 0,01
€ 0,01
€ 0,02
€ 0,04
€ 0,04
€ 0,02
€ 0,13
€ 0,13
€ 0,06
€ 0,02
€ 0,05
€ 0,30

5
1
1
5
2
2
2
2
2
1
0,5
2
4
1
1

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

24.184
24.184
7.776
24.184
24.184
24.184
16.408
7.776
24.184
0
24.184
16.408
7.776
0

€ 3.826,09
€ 3.059,99
€ 983,89
€ 765,22
€ 489,27
€ 795,36
€ 1.349,26
€ 639,43
€ 0,00
€ 3.059,99
€ 0,00
€ 3.059,70
€ 1.037,95
€ 393,58
€ 0,00

€ 0,40

1

m2

0

€ 0,00

€ 0,81

1

m2

0

€ 0,00

€ 10.121,65

1

locatie

0

€ 0,00

€ 4.235,00

1

EUR

0

€ 0,00

€ 605,00

1

EUR

3,00

€ 1.815,00

€ 500,00

0,333

0

3

€ 499,50

€ 605,00

1

EUR

1

€ 605,00

Milheezer Boys
€ 1.815,00
€ 11.452,67
€ 9.185,54
€ 19.459,74
€ 2.919,50
€ 44.832,46

Bijlage 7: Details menukaart
zelfwerkzaamheid
Opdrachtgever:
Projectnaam:
Datum:

Gemeente Gemert-Bakel
Renovatieplanning beheerplan sportparken 2020-2023 v4
26-2-2020

College 07-01-20
Opmerkingen verenigingen 17-02-2020

Uitgangspunten:
- Prijspeil 2020
- Prijzen inclusief BTW

Algemeen
Onderhoudswerkzaamheden die door de huurder of
gebruiker worden uitgevoerd teneinde de
accommodatie schoon, heel en veilig te houden.
Het betreft hierbij werkzaamheden die (nagenoeg)
geen expertise vragen of werkzaamheden aan niet
door de gemeente geplaatste objecten. De kosten
voor de werkzaamheden worden gedragen door de
huurder.

Werkpakket A
Onderhoudswerkzaamheden die door de huurder of
gebruiker kunnen worden uitgevoerd om de
aanwezige groen en verhardingsvlakken schoon,
heel en veilig te houden. Het betreft hierbij
werkzaamheden die om enige kennis en
vaardigheden vragen. De kosten voor de
werkzaamheden worden gedragen door de huurder,
maar vergoed door de gemeente tegen de
vastgelegde ervaringskosten vanuit het
meerjarenonderhoudsplan.

Werkpakket B
Onderhoudswerkzaamheden die door de huurder of
gebruiker kunnen worden uitgevoerd op de natuuren kunstgrassportvelden (voor wat betreft regulier-/
dagelijks onderhoud). Het betreft hierbij
werkzaamheden die om enige tijd, kennis en
vaardigheden vragen. De kosten voor de
werkzaamheden worden gedragen door de huurder,
maar vergoed door de gemeente tegen de
vastgelegde ervaringskosten vanuit het
meerjarenonderhoudsplan.

Omschrijving
Algemeen
Bestrijding mollen
Bestrijding konijnen
Opruimen zwerfafval
Onkruidvrij houden verhardingen
Doorlopend toezicht en controle gehele accommodatie
Natuurgrasvelden
Controle en herstel speelschade
Belijning start- en gedurende seizoen
Beregenen velden (automatische beregening)
Inrichtingselementen
Schoonmaken straatmeubilair
Service en onderhoud aan terreinafrastering
Afvalbakken ledigen en vuil afvoeren
Herstel en onderhoud aan alle inrichtingselementen
Kleine reparaties aan de veldinrichting (o.a. verlichting,
ballenvangers, leunhekwerk, doelen en dug-outs)
Vervanging van door huurder geplaatste inrichtingselementen (o.a.
reclameborden, scorebord, tribune, bloembakken, speeltoestellen,
fietsenstallingen)
Honk- en softbal - dagelijks onderhoud
Vegen en slepen gravel/barotop
Onkruidvrij houden barotop
Onderhoud honk en softbal inrichtingselementen
Atletiekbaan
Onderhoud atletiekelementen
Omschrijving
Groenonderhoud
Gras maaien buiten de sportvelden en ecologisch grasland
Sierplantsoen
Onkruidvrij maken en verwerken vrijgekomen materiaal
Snoeien/afzetten (1/3) en verwerken vrijgekomen materiaal
Snoeien randen en verwerken vrijgekomen materiaal
Hagen
Onkruidvrij maken en verwerken vrijgekomen materiaal
Knippen en verwerken vrijgekomen materiaal
Bosplantsoen
Uitmaaien
Snoeien/dunnen en verwerken vrijgekomen materiaal
Sloten maaien en reinigen
Bomen (door gemeente)
Begeleidings- of onderhoudssnoei
VTA-controle
Overcapaciteit als gazon onderhouden
Verharding
Vegen en afvoeren veegvuil
Verwijderen blad
Klein onderhoud en herstel (bij een klein oppervlak/ enkele
aaneengesloten tegels)
Onderhoud parkeerterrein
Verwijderen algengroei
Omschrijving
Natuurgras sportveld - regulier onderhoud
Maaien sportveld en rond obstakels
Verwijderen blad en verwerken vrijgekomen materiaal
Kunstgras sportveld - regulier onderhoud
Borstelen en vegen sportveld
Verwijderen blad en verwerken vrijgekomen materiaal
Verwijderen onkruid
Verwijderen scherpe voorwerpen en afval
Atletiekbaan - regulier onderhoud
Vegen kunststof atletiekbaan
Vervangen zand uit zandbakken atletieknummers, iedere 3 jaar zand
vervangen
Maaien middenveld en rond obstakels
Veld vuil en bladvrij houden

Prijs

Freq,

VV MVC
Areaal

Eenheid

Kosten
-

-

2,50

€ 1.512,50

€ 605,00

1

stuk

€ 1.010,35

1

stuk
(accommo
datie)

-

€ 314,60

1

EUR

-

€ 1,11

1

m2

8.265

€ 9.135,59

€ 0,01
€ 0,25

26
1

m2
m2

0
612

€ 0,00
€ 150,33

€ 0,01
€ 0,02
€ 0,59

50
5
1

m2
m2
m2

20.841
20.841
0

€ 5.938,75
€ 1.977,06
€ 0,00

€ 949,85

1

baan

0

€ 0,00

Werkpakket C
Onderhoudswerkzaamheden die door de huurder of
gebruiker kunnen worden uitgevoerd op de natuuren kunstgrassportvelden (voor wat betreft
specialistisch-/ groot onderhoud). Het betreft hierbij
werkzaamheden die tijd, kennis en vaardigheden
vragen. De kosten voor de werkzaamheden worden
gedragen door de huurder, maar vergoed door de
gemeente tegen de vastgelegde ervaringskosten
vanuit het meerjarenonderhoudsplan.
Onkruidbestrijding van de natuurgras sportvelden
dient middels mechanische bewerkingen uitgevoerd
te worden. Chemische bestrijding is wettelijk niet
meer toegestaan.

Werkpakket D
Onderhoudswerkzaamheden die door de huurder of
gebruiker kunnen worden uitgevoerd aan de
installaties bij de sportvelden. Het betreft hierbij
werkzaamheden die tijd, kennis en vaardigheden
vragen. De kosten voor de werkzaamheden worden
gedragen door de huurder, maar vergoed door de
gemeente tegen de vastgelegde ervaringskosten
vanuit het meerjarenonderhoudsplan.

Omschrijving
Natuurgras sportveld - specialistisch onderhoud
Bemesten
Bezanden (20m3 p veld)
Winterbezanden (10m3 per veld)
Slepen
Rollen
Wiedeggen
Verticuteren en vegen (wedstrijdvelden)
Verticuteren extensief, inclusief afvoeren (overig natuurgras)
Prikrollen
Doorzaaien
Doorzaaien extensief
Diepverluchten grasveld (vertidraineren, schudfrezen)
Topbeluchten (prikken, snijden)
Skin headmaaien trainingsvelden
Kunstgras sportveld - periodiek onderhoud
Controle infill + herstellen indien nodig
Controleren naden en belijning inclusief herstel
Controleren penaltystip en doelgebied inclusief herstel
Kunstgras sportveld voetbal+hockey water - specialistisch
onderhoud
Inspectie veld t.b.v. garantie of kwaliteitszorg
Intensief decompacteren en beluchten, 1 á 2 keer per jaar indien
nodig
Dieptereiniging waarbij naast decompacteren en beluchten ook de
infill wordt gereinigd 1x per jaar
Mos en algenbestrijding
indien van toepassing controleren en indien nodig leveren en
aanbrengen infill
Reinigen verharding binnen leunhekwerk
Kunstgras sportveld hockey zand/semiwater- specialistisch
onderhoud
Inspectie veld t.b.v. garantie of kwaliteitszorg
Intensief decompacteren en beluchten, 1 á 2 keer per jaar indien
nodig
Dieptereiniging waarbij naast decompacteren en beluchten ook de
infill wordt gereinigd 1x per jaar
Mos en algenbestrijding
Controleren en indien nodig leveren en aanbrengen infill
Reinigen verharding binnen leunhekwerk
Honk- en softbalveld
Vegen en slepen halfverharding
Rollen halfverharding
Uitgelopen delen vullen met gravel
Toplaag lostrekken, doorharken en frezen
Egaliseren en walsen
Speelklaar maken
Atletiekbaan - specialistisch onderhoud
Reinigen atletiekbaan en technische nummers
Herbelijning
Atletiekelementen
Omschrijving
Beregening
Bedrijfsklaar maken installatie (winter/zomer)
Service onderhoud
Drainage
Inspectie drainage en doorspuitputten (1*3 jaar)
Doorsteken of doorspuiten drainage
Opgraven putten, doorspuiten strengen en zijstrengen
Veldverlichtingsinstallatie
Controle en onderhoud
Vergoeding
Algemeen
Werkpakket A
Werkpakket B
Werkpakket C
Werkpakket D
Totaal

€ 0,03
€ 0,13
€ 0,13
€ 0,01
€ 0,01
€ 0,02
€ 0,04
€ 0,04
€ 0,02
€ 0,13
€ 0,13
€ 0,06
€ 0,02
€ 0,05
€ 0,30

5
1
1
5
2
2
2
2
2
1
0,5
2
4
1
1

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

20.841
20.841
4.402
20.841
20.841
20.841
16.439
4.402
20.841
0
20.841
16.439
10.800
0

€ 3.297,20
€ 2.637,01
€ 556,98
€ 659,44
€ 421,64
€ 685,41
€ 1.351,81
€ 361,98
€ 0,00
€ 2.637,01
€ 0,00
€ 2.636,75
€ 1.039,91
€ 546,63
€ 0,00

€ 0,40

1

m2

0

€ 0,00

€ 0,81

1

m2

0

€ 0,00

€ 10.121,65

1

locatie

0

€ 0,00

€ 4.235,00

1

EUR

0

€ 0,00

€ 605,00

1

EUR

3

€ 1.512,50

€ 500,00

0,333

0

3

€ 416,25

€ 605,00

1

EUR

1,50

€ 907,50

VV MVC
€ 1.512,50
€ 9.285,92
€ 7.915,81
€ 16.831,78
€ 2.836,25
€ 38.382,26

Bijlage 7: Details menukaart
zelfwerkzaamheid
Opdrachtgever:
Projectnaam:
Datum:

Gemeente Gemert-Bakel
Renovatieplanning beheerplan sportparken 2020-2023 v4
26-2-2020

College 07-01-20
Opmerkingen verenigingen 17-02-2020

Uitgangspunten:
- Prijspeil 2020
- Prijzen inclusief BTW

Algemeen
Onderhoudswerkzaamheden die door de huurder of
gebruiker worden uitgevoerd teneinde de
accommodatie schoon, heel en veilig te houden.
Het betreft hierbij werkzaamheden die (nagenoeg)
geen expertise vragen of werkzaamheden aan niet
door de gemeente geplaatste objecten. De kosten
voor de werkzaamheden worden gedragen door de
huurder.

Werkpakket A
Onderhoudswerkzaamheden die door de huurder of
gebruiker kunnen worden uitgevoerd om de
aanwezige groen en verhardingsvlakken schoon,
heel en veilig te houden. Het betreft hierbij
werkzaamheden die om enige kennis en
vaardigheden vragen. De kosten voor de
werkzaamheden worden gedragen door de huurder,
maar vergoed door de gemeente tegen de
vastgelegde ervaringskosten vanuit het
meerjarenonderhoudsplan.

Werkpakket B
Onderhoudswerkzaamheden die door de huurder of
gebruiker kunnen worden uitgevoerd op de natuuren kunstgrassportvelden (voor wat betreft regulier-/
dagelijks onderhoud). Het betreft hierbij
werkzaamheden die om enige tijd, kennis en
vaardigheden vragen. De kosten voor de
werkzaamheden worden gedragen door de huurder,
maar vergoed door de gemeente tegen de
vastgelegde ervaringskosten vanuit het
meerjarenonderhoudsplan.

Omschrijving
Algemeen
Bestrijding mollen
Bestrijding konijnen
Opruimen zwerfafval
Onkruidvrij houden verhardingen
Doorlopend toezicht en controle gehele accommodatie
Natuurgrasvelden
Controle en herstel speelschade
Belijning start- en gedurende seizoen
Beregenen velden (automatische beregening)
Inrichtingselementen
Schoonmaken straatmeubilair
Service en onderhoud aan terreinafrastering
Afvalbakken ledigen en vuil afvoeren
Herstel en onderhoud aan alle inrichtingselementen
Kleine reparaties aan de veldinrichting (o.a. verlichting,
ballenvangers, leunhekwerk, doelen en dug-outs)
Vervanging van door huurder geplaatste inrichtingselementen (o.a.
reclameborden, scorebord, tribune, bloembakken, speeltoestellen,
fietsenstallingen)
Honk- en softbal - dagelijks onderhoud
Vegen en slepen gravel/barotop
Onkruidvrij houden barotop
Onderhoud honk en softbal inrichtingselementen
Atletiekbaan
Onderhoud atletiekelementen
Omschrijving
Groenonderhoud
Gras maaien buiten de sportvelden en ecologisch grasland
Sierplantsoen
Onkruidvrij maken en verwerken vrijgekomen materiaal
Snoeien/afzetten (1/3) en verwerken vrijgekomen materiaal
Snoeien randen en verwerken vrijgekomen materiaal
Hagen
Onkruidvrij maken en verwerken vrijgekomen materiaal
Knippen en verwerken vrijgekomen materiaal
Bosplantsoen
Uitmaaien
Snoeien/dunnen en verwerken vrijgekomen materiaal
Sloten maaien en reinigen
Bomen (door gemeente)
Begeleidings- of onderhoudssnoei
VTA-controle
Overcapaciteit als gazon onderhouden
Verharding
Vegen en afvoeren veegvuil
Verwijderen blad
Klein onderhoud en herstel (bij een klein oppervlak/ enkele
aaneengesloten tegels)
Onderhoud parkeerterrein
Verwijderen algengroei
Omschrijving
Natuurgras sportveld - regulier onderhoud
Maaien sportveld en rond obstakels
Verwijderen blad en verwerken vrijgekomen materiaal
Kunstgras sportveld - regulier onderhoud
Borstelen en vegen sportveld
Verwijderen blad en verwerken vrijgekomen materiaal
Verwijderen onkruid
Verwijderen scherpe voorwerpen en afval
Atletiekbaan - regulier onderhoud
Vegen kunststof atletiekbaan
Vervangen zand uit zandbakken atletieknummers, iedere 3 jaar zand
vervangen
Maaien middenveld en rond obstakels
Veld vuil en bladvrij houden

Prijs

Freq,

VV Gemert
Areaal
Kosten

Eenheid

-

-

6,75

€ 4.083,75

€ 605,00

1

stuk

€ 1.010,35

1

stuk
(accommo
datie)

-

€ 314,60

1

EUR

-

€ 1,11

1

m2

€ 0,01
€ 0,25

26
1

m2
m2

0
3.190

€ 0,00
€ 783,56

€ 0,01
€ 0,02
€ 0,59

50
5
1

m2
m2
m2

32.502
32.502
16.480

€ 9.261,46
€ 3.083,22
€ 9.800,30

€ 949,85

1

baan

0

€ 0,00

18.173 € 20.087,25

Werkpakket C
Onderhoudswerkzaamheden die door de huurder of
gebruiker kunnen worden uitgevoerd op de natuuren kunstgrassportvelden (voor wat betreft
specialistisch-/ groot onderhoud). Het betreft hierbij
werkzaamheden die tijd, kennis en vaardigheden
vragen. De kosten voor de werkzaamheden worden
gedragen door de huurder, maar vergoed door de
gemeente tegen de vastgelegde ervaringskosten
vanuit het meerjarenonderhoudsplan.
Onkruidbestrijding van de natuurgras sportvelden
dient middels mechanische bewerkingen uitgevoerd
te worden. Chemische bestrijding is wettelijk niet
meer toegestaan.

Werkpakket D
Onderhoudswerkzaamheden die door de huurder of
gebruiker kunnen worden uitgevoerd aan de
installaties bij de sportvelden. Het betreft hierbij
werkzaamheden die tijd, kennis en vaardigheden
vragen. De kosten voor de werkzaamheden worden
gedragen door de huurder, maar vergoed door de
gemeente tegen de vastgelegde ervaringskosten
vanuit het meerjarenonderhoudsplan.

Omschrijving
Natuurgras sportveld - specialistisch onderhoud
Bemesten
Bezanden (20m3 p veld)
Winterbezanden (10m3 per veld)
Slepen
Rollen
Wiedeggen
Verticuteren en vegen (wedstrijdvelden)
Verticuteren extensief, inclusief afvoeren (overig natuurgras)
Prikrollen
Doorzaaien
Doorzaaien extensief
Diepverluchten grasveld (vertidraineren, schudfrezen)
Topbeluchten (prikken, snijden)
Skin headmaaien trainingsvelden
Kunstgras sportveld - periodiek onderhoud
Controle infill + herstellen indien nodig
Controleren naden en belijning inclusief herstel
Controleren penaltystip en doelgebied inclusief herstel
Kunstgras sportveld voetbal+hockey water - specialistisch
onderhoud
Inspectie veld t.b.v. garantie of kwaliteitszorg
Intensief decompacteren en beluchten, 1 á 2 keer per jaar indien
nodig
Dieptereiniging waarbij naast decompacteren en beluchten ook de
infill wordt gereinigd 1x per jaar
Mos en algenbestrijding
indien van toepassing controleren en indien nodig leveren en
aanbrengen infill
Reinigen verharding binnen leunhekwerk
Kunstgras sportveld hockey zand/semiwater- specialistisch
onderhoud
Inspectie veld t.b.v. garantie of kwaliteitszorg
Intensief decompacteren en beluchten, 1 á 2 keer per jaar indien
nodig
Dieptereiniging waarbij naast decompacteren en beluchten ook de
infill wordt gereinigd 1x per jaar
Mos en algenbestrijding
Controleren en indien nodig leveren en aanbrengen infill
Reinigen verharding binnen leunhekwerk
Honk- en softbalveld
Vegen en slepen halfverharding
Rollen halfverharding
Uitgelopen delen vullen met gravel
Toplaag lostrekken, doorharken en frezen
Egaliseren en walsen
Speelklaar maken
Atletiekbaan - specialistisch onderhoud
Reinigen atletiekbaan en technische nummers
Herbelijning
Atletiekelementen
Omschrijving
Beregening
Bedrijfsklaar maken installatie (winter/zomer)
Service onderhoud
Drainage
Inspectie drainage en doorspuitputten (1*3 jaar)
Doorsteken of doorspuiten drainage
Opgraven putten, doorspuiten strengen en zijstrengen
Veldverlichtingsinstallatie
Controle en onderhoud
Vergoeding
Algemeen
Werkpakket A
Werkpakket B
Werkpakket C
Werkpakket D

€ 0,03
€ 0,13
€ 0,13
€ 0,01
€ 0,01
€ 0,02
€ 0,04
€ 0,04
€ 0,02
€ 0,13
€ 0,13
€ 0,06
€ 0,02
€ 0,05
€ 0,30

5
1
1
5
2
2
2
2
2
1
0,5
2
4
1
1

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

32.502
32.502
4.571
32.502
32.502
32.502
27.931
4.571
32.502
0
32.502
27.931
12.347
16.480

€ 5.141,98
€ 4.112,41
€ 578,30
€ 1.028,40
€ 657,54
€ 1.068,90
€ 2.296,81
€ 375,84
€ 0,00
€ 4.112,41
€ 0,00
€ 4.112,01
€ 1.766,88
€ 624,91
€ 5.004,34

€ 0,40

1

m2

16.480

€ 6.672,59

€ 0,81

1

m2

0

€ 0,00

€ 10.121,65

1

locatie

0

€ 0,00

€ 4.235,00

1

EUR

0

€ 0,00

€ 605,00

1

EUR

4,50

€ 2.722,50

€ 500,00

0,333

0

6,75

€ 1.123,88

€ 605,00

1

EUR

4,00

€ 2.420,00

VV Gemert
€ 4.083,75
€ 20.870,81
€ 22.144,99
€ 37.553,33
€ 6.266,38

Totaal

€ 90.919,26

Uitvoering
gedeeltelijk
gemeente

Specialistisch onderhoud
Drainage 2 velden

door gemeent
€ 6.672,59
€ 333,00

VV Gemert ontvangt
voor veld 5 (GHSV
veld) voor:
1.524 m2
€ 2.170,56
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- Prijspeil 2020
- Prijzen inclusief BTW

Algemeen
Onderhoudswerkzaamheden die door de huurder of
gebruiker worden uitgevoerd teneinde de
accommodatie schoon, heel en veilig te houden.
Het betreft hierbij werkzaamheden die (nagenoeg)
geen expertise vragen of werkzaamheden aan niet
door de gemeente geplaatste objecten. De kosten
voor de werkzaamheden worden gedragen door de
huurder.

Werkpakket A
Onderhoudswerkzaamheden die door de huurder of
gebruiker kunnen worden uitgevoerd om de
aanwezige groen en verhardingsvlakken schoon,
heel en veilig te houden. Het betreft hierbij
werkzaamheden die om enige kennis en
vaardigheden vragen. De kosten voor de
werkzaamheden worden gedragen door de huurder,
maar vergoed door de gemeente tegen de
vastgelegde ervaringskosten vanuit het
meerjarenonderhoudsplan.

Werkpakket B
Onderhoudswerkzaamheden die door de huurder of
gebruiker kunnen worden uitgevoerd op de natuuren kunstgrassportvelden (voor wat betreft regulier-/
dagelijks onderhoud). Het betreft hierbij
werkzaamheden die om enige tijd, kennis en
vaardigheden vragen. De kosten voor de
werkzaamheden worden gedragen door de huurder,
maar vergoed door de gemeente tegen de
vastgelegde ervaringskosten vanuit het
meerjarenonderhoudsplan.

Omschrijving
Algemeen
Bestrijding mollen
Bestrijding konijnen
Opruimen zwerfafval
Onkruidvrij houden verhardingen
Doorlopend toezicht en controle gehele accommodatie
Natuurgrasvelden
Controle en herstel speelschade
Belijning start- en gedurende seizoen
Beregenen velden (automatische beregening)
Inrichtingselementen
Schoonmaken straatmeubilair
Service en onderhoud aan terreinafrastering
Afvalbakken ledigen en vuil afvoeren
Herstel en onderhoud aan alle inrichtingselementen
Kleine reparaties aan de veldinrichting (o.a. verlichting,
ballenvangers, leunhekwerk, doelen en dug-outs)
Vervanging van door huurder geplaatste inrichtingselementen (o.a.
reclameborden, scorebord, tribune, bloembakken, speeltoestellen,
fietsenstallingen)
Honk- en softbal - dagelijks onderhoud
Vegen en slepen gravel/barotop
Onkruidvrij houden barotop
Onderhoud honk en softbal inrichtingselementen
Atletiekbaan
Onderhoud atletiekelementen
Omschrijving
Groenonderhoud
Gras maaien buiten de sportvelden en ecologisch grasland
Sierplantsoen
Onkruidvrij maken en verwerken vrijgekomen materiaal
Snoeien/afzetten (1/3) en verwerken vrijgekomen materiaal
Snoeien randen en verwerken vrijgekomen materiaal
Hagen
Onkruidvrij maken en verwerken vrijgekomen materiaal
Knippen en verwerken vrijgekomen materiaal
Bosplantsoen
Uitmaaien
Snoeien/dunnen en verwerken vrijgekomen materiaal
Sloten maaien en reinigen
Bomen (door gemeente)
Begeleidings- of onderhoudssnoei
VTA-controle
Overcapaciteit als gazon onderhouden
Verharding
Vegen en afvoeren veegvuil
Verwijderen blad
Klein onderhoud en herstel (bij een klein oppervlak/ enkele
aaneengesloten tegels)
Onderhoud parkeerterrein
Verwijderen algengroei
Omschrijving
Natuurgras sportveld - regulier onderhoud
Maaien sportveld en rond obstakels
Verwijderen blad en verwerken vrijgekomen materiaal
Kunstgras sportveld - regulier onderhoud
Borstelen en vegen sportveld
Verwijderen blad en verwerken vrijgekomen materiaal
Verwijderen onkruid
Verwijderen scherpe voorwerpen en afval
Atletiekbaan - regulier onderhoud
Vegen kunststof atletiekbaan
Vervangen zand uit zandbakken atletieknummers, iedere 3 jaar zand
vervangen
Maaien middenveld en rond obstakels
Veld vuil en bladvrij houden

Prijs

Freq,

VV Bavos
Areaal
Kosten

Eenheid

-

-

3

€ 1.815,00

€ 605,00

1

stuk

€ 1.010,35

1

stuk
(accommo
datie)

-

€ 314,60

1

EUR

-

€ 1,11

1

m2

12.729 € 14.069,81

€ 0,01
€ 0,25

26
1

m2
m2

13.255
1.211

€ 1.964,08
€ 297,46

€ 0,01
€ 0,02
€ 0,59

50
5
1

m2
m2
m2

16.641
16.641
7.805

€ 4.741,94
€ 1.578,63
€ 4.641,47

€ 949,85

1

baan

0

€ 0,00

Werkpakket C
Onderhoudswerkzaamheden die door de huurder of
gebruiker kunnen worden uitgevoerd op de natuuren kunstgrassportvelden (voor wat betreft
specialistisch-/ groot onderhoud). Het betreft hierbij
werkzaamheden die tijd, kennis en vaardigheden
vragen. De kosten voor de werkzaamheden worden
gedragen door de huurder, maar vergoed door de
gemeente tegen de vastgelegde ervaringskosten
vanuit het meerjarenonderhoudsplan.
Onkruidbestrijding van de natuurgras sportvelden
dient middels mechanische bewerkingen uitgevoerd
te worden. Chemische bestrijding is wettelijk niet
meer toegestaan.

Werkpakket D
Onderhoudswerkzaamheden die door de huurder of
gebruiker kunnen worden uitgevoerd aan de
installaties bij de sportvelden. Het betreft hierbij
werkzaamheden die tijd, kennis en vaardigheden
vragen. De kosten voor de werkzaamheden worden
gedragen door de huurder, maar vergoed door de
gemeente tegen de vastgelegde ervaringskosten
vanuit het meerjarenonderhoudsplan.

Omschrijving
Natuurgras sportveld - specialistisch onderhoud
Bemesten
Bezanden (20m3 p veld)
Winterbezanden (10m3 per veld)
Slepen
Rollen
Wiedeggen
Verticuteren en vegen (wedstrijdvelden)
Verticuteren extensief, inclusief afvoeren (overig natuurgras)
Prikrollen
Doorzaaien
Doorzaaien extensief
Diepverluchten grasveld (vertidraineren, schudfrezen)
Topbeluchten (prikken, snijden)
Skin headmaaien trainingsvelden
Kunstgras sportveld - periodiek onderhoud
Controle infill + herstellen indien nodig
Controleren naden en belijning inclusief herstel
Controleren penaltystip en doelgebied inclusief herstel
Kunstgras sportveld voetbal+hockey water - specialistisch
onderhoud
Inspectie veld t.b.v. garantie of kwaliteitszorg
Intensief decompacteren en beluchten, 1 á 2 keer per jaar indien
nodig
Dieptereiniging waarbij naast decompacteren en beluchten ook de
infill wordt gereinigd 1x per jaar
Mos en algenbestrijding
indien van toepassing controleren en indien nodig leveren en
aanbrengen infill
Reinigen verharding binnen leunhekwerk
Kunstgras sportveld hockey zand/semiwater- specialistisch
onderhoud
Inspectie veld t.b.v. garantie of kwaliteitszorg
Intensief decompacteren en beluchten, 1 á 2 keer per jaar indien
nodig
Dieptereiniging waarbij naast decompacteren en beluchten ook de
infill wordt gereinigd 1x per jaar
Mos en algenbestrijding
Controleren en indien nodig leveren en aanbrengen infill
Reinigen verharding binnen leunhekwerk
Honk- en softbalveld
Vegen en slepen halfverharding
Rollen halfverharding
Uitgelopen delen vullen met gravel
Toplaag lostrekken, doorharken en frezen
Egaliseren en walsen
Speelklaar maken
Atletiekbaan - specialistisch onderhoud
Reinigen atletiekbaan en technische nummers
Herbelijning
Atletiekelementen
Omschrijving
Beregening
Bedrijfsklaar maken installatie (winter/zomer)
Service onderhoud
Drainage
Inspectie drainage en doorspuitputten (1*3 jaar)
Doorsteken of doorspuiten drainage
Opgraven putten, doorspuiten strengen en zijstrengen
Veldverlichtingsinstallatie
Controle en onderhoud
Vergoeding
Algemeen
Werkpakket A
Werkpakket B
Werkpakket C
Werkpakket D
Totaal

€ 0,03
€ 0,13
€ 0,13
€ 0,01
€ 0,01
€ 0,02
€ 0,04
€ 0,04
€ 0,02
€ 0,13
€ 0,13
€ 0,06
€ 0,02
€ 0,05
€ 0,30

5
1
1
5
2
2
2
2
2
1
0,5
2
4
1
1

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

16.641
16.641
7.776
16.641
16.641
16.641
8.865
7.776
16.641
0
16.641
8.865
7.776
7.805

€ 2.632,73
€ 2.105,58
€ 983,89
€ 526,55
€ 336,67
€ 547,29
€ 728,98
€ 639,43
€ 0,00
€ 2.105,58
€ 0,00
€ 2.105,38
€ 560,79
€ 393,58
€ 2.370,08

€ 0,40

1

m2

7.805

€ 3.160,17

€ 0,81

1

m2

0

€ 0,00

€ 10.121,65

1

locatie

0

€ 0,00

€ 4.235,00

1

EUR

0

€ 0,00

€ 605,00

1

EUR

2

€ 1.210,00

€ 500,00

0,333

0

3

€ 499,50

€ 605,00

1

EUR

2

€ 1.210,00

VV Bavos
€ 1.815,00
€ 16.331,35
€ 10.962,04
€ 19.196,70
€ 2.919,50
€ 51.224,58

Uitvoering
gedeeltelijk
gemeente
door gem.
€ 3.160,17
€ 166,50

Bijlage 7: Details menukaart
zelfwerkzaamheid
Opdrachtgever:
Projectnaam:
Datum:

Gemeente Gemert-Bakel
Renovatieplanning beheerplan sportparken 2020-2023 v4
26-2-2020

College 07-01-20
Opmerkingen verenigingen 17-02-2020

Uitgangspunten:
- Prijspeil 2020
- Prijzen inclusief BTW

Algemeen
Onderhoudswerkzaamheden die door de huurder of
gebruiker worden uitgevoerd teneinde de
accommodatie schoon, heel en veilig te houden.
Het betreft hierbij werkzaamheden die (nagenoeg)
geen expertise vragen of werkzaamheden aan niet
door de gemeente geplaatste objecten. De kosten
voor de werkzaamheden worden gedragen door de
huurder.

Werkpakket A
Onderhoudswerkzaamheden die door de huurder of
gebruiker kunnen worden uitgevoerd om de
aanwezige groen en verhardingsvlakken schoon,
heel en veilig te houden. Het betreft hierbij
werkzaamheden die om enige kennis en
vaardigheden vragen. De kosten voor de
werkzaamheden worden gedragen door de huurder,
maar vergoed door de gemeente tegen de
vastgelegde ervaringskosten vanuit het
meerjarenonderhoudsplan.

Werkpakket B
Onderhoudswerkzaamheden die door de huurder of
gebruiker kunnen worden uitgevoerd op de natuuren kunstgrassportvelden (voor wat betreft regulier-/
dagelijks onderhoud). Het betreft hierbij
werkzaamheden die om enige tijd, kennis en
vaardigheden vragen. De kosten voor de
werkzaamheden worden gedragen door de huurder,
maar vergoed door de gemeente tegen de
vastgelegde ervaringskosten vanuit het
meerjarenonderhoudsplan.

Omschrijving
Algemeen
Bestrijding mollen
Bestrijding konijnen
Opruimen zwerfafval
Onkruidvrij houden verhardingen
Doorlopend toezicht en controle gehele accommodatie
Natuurgrasvelden
Controle en herstel speelschade
Belijning start- en gedurende seizoen
Beregenen velden (automatische beregening)
Inrichtingselementen
Schoonmaken straatmeubilair
Service en onderhoud aan terreinafrastering
Afvalbakken ledigen en vuil afvoeren
Herstel en onderhoud aan alle inrichtingselementen
Kleine reparaties aan de veldinrichting (o.a. verlichting,
ballenvangers, leunhekwerk, doelen en dug-outs)
Vervanging van door huurder geplaatste inrichtingselementen (o.a.
reclameborden, scorebord, tribune, bloembakken, speeltoestellen,
fietsenstallingen)
Honk- en softbal - dagelijks onderhoud
Vegen en slepen gravel/barotop
Onkruidvrij houden barotop
Onderhoud honk en softbal inrichtingselementen
Atletiekbaan
Onderhoud atletiekelementen
Omschrijving
Groenonderhoud
Gras maaien buiten de sportvelden en ecologisch grasland
Sierplantsoen
Onkruidvrij maken en verwerken vrijgekomen materiaal
Snoeien/afzetten (1/3) en verwerken vrijgekomen materiaal
Snoeien randen en verwerken vrijgekomen materiaal
Hagen
Onkruidvrij maken en verwerken vrijgekomen materiaal
Knippen en verwerken vrijgekomen materiaal
Bosplantsoen
Uitmaaien
Snoeien/dunnen en verwerken vrijgekomen materiaal
Sloten maaien en reinigen
Bomen (door gemeente)
Begeleidings- of onderhoudssnoei
VTA-controle
Overcapaciteit als gazon onderhouden
Verharding
Vegen en afvoeren veegvuil
Verwijderen blad
Klein onderhoud en herstel (bij een klein oppervlak/ enkele
aaneengesloten tegels)
Onderhoud parkeerterrein
Verwijderen algengroei
Omschrijving
Natuurgras sportveld - regulier onderhoud
Maaien sportveld en rond obstakels
Verwijderen blad en verwerken vrijgekomen materiaal
Kunstgras sportveld - regulier onderhoud
Borstelen en vegen sportveld
Verwijderen blad en verwerken vrijgekomen materiaal
Verwijderen onkruid
Verwijderen scherpe voorwerpen en afval
Atletiekbaan - regulier onderhoud
Vegen kunststof atletiekbaan
Vervangen zand uit zandbakken atletieknummers, iedere 3 jaar zand
vervangen
Maaien middenveld en rond obstakels
Veld vuil en bladvrij houden

Prijs

Freq,

KV Blauw-Wit
Areaal Kosten

Eenheid

-

-

1

€ 605,00

€ 605,00

1

stuk

€ 1.010,35

1

stuk
(accommo
datie)

-

€ 314,60

1

EUR

-

€ 1,11

1

m2

704

€ 778,16

€ 0,01
€ 0,25

26
1

m2
m2

3.578
0

€ 530,18
€ 0,00

€ 0,01
€ 0,02
€ 0,59

50
5
1

m2
m2
m2

2.000
2.000
0

€ 569,91
€ 189,73
€ 0,00

€ 949,85

1

baan

0

€ 0,00

Werkpakket C
Onderhoudswerkzaamheden die door de huurder of
gebruiker kunnen worden uitgevoerd op de natuuren kunstgrassportvelden (voor wat betreft
specialistisch-/ groot onderhoud). Het betreft hierbij
werkzaamheden die tijd, kennis en vaardigheden
vragen. De kosten voor de werkzaamheden worden
gedragen door de huurder, maar vergoed door de
gemeente tegen de vastgelegde ervaringskosten
vanuit het meerjarenonderhoudsplan.
Onkruidbestrijding van de natuurgras sportvelden
dient middels mechanische bewerkingen uitgevoerd
te worden. Chemische bestrijding is wettelijk niet
meer toegestaan.

Werkpakket D
Onderhoudswerkzaamheden die door de huurder of
gebruiker kunnen worden uitgevoerd aan de
installaties bij de sportvelden. Het betreft hierbij
werkzaamheden die tijd, kennis en vaardigheden
vragen. De kosten voor de werkzaamheden worden
gedragen door de huurder, maar vergoed door de
gemeente tegen de vastgelegde ervaringskosten
vanuit het meerjarenonderhoudsplan.

Omschrijving
Natuurgras sportveld - specialistisch onderhoud
Bemesten
Bezanden (20m3 p veld)
Winterbezanden (10m3 per veld)
Slepen
Rollen
Wiedeggen
Verticuteren en vegen (wedstrijdvelden)
Verticuteren extensief, inclusief afvoeren (overig natuurgras)
Prikrollen
Doorzaaien
Doorzaaien extensief
Diepverluchten grasveld (vertidraineren, schudfrezen)
Topbeluchten (prikken, snijden)
Skin headmaaien trainingsvelden
Kunstgras sportveld - periodiek onderhoud
Controle infill + herstellen indien nodig
Controleren naden en belijning inclusief herstel
Controleren penaltystip en doelgebied inclusief herstel
Kunstgras sportveld voetbal+hockey water - specialistisch
onderhoud
Inspectie veld t.b.v. garantie of kwaliteitszorg
Intensief decompacteren en beluchten, 1 á 2 keer per jaar indien
nodig
Dieptereiniging waarbij naast decompacteren en beluchten ook de
infill wordt gereinigd 1x per jaar
Mos en algenbestrijding
indien van toepassing controleren en indien nodig leveren en
aanbrengen infill
Reinigen verharding binnen leunhekwerk
Kunstgras sportveld hockey zand/semiwater- specialistisch
onderhoud
Inspectie veld t.b.v. garantie of kwaliteitszorg
Intensief decompacteren en beluchten, 1 á 2 keer per jaar indien
nodig
Dieptereiniging waarbij naast decompacteren en beluchten ook de
infill wordt gereinigd 1x per jaar
Mos en algenbestrijding
Controleren en indien nodig leveren en aanbrengen infill
Reinigen verharding binnen leunhekwerk
Honk- en softbalveld
Vegen en slepen halfverharding
Rollen halfverharding
Uitgelopen delen vullen met gravel
Toplaag lostrekken, doorharken en frezen
Egaliseren en walsen
Speelklaar maken
Atletiekbaan - specialistisch onderhoud
Reinigen atletiekbaan en technische nummers
Herbelijning
Atletiekelementen
Omschrijving
Beregening
Bedrijfsklaar maken installatie (winter/zomer)
Service onderhoud
Drainage
Inspectie drainage en doorspuitputten (1*3 jaar)
Doorsteken of doorspuiten drainage
Opgraven putten, doorspuiten strengen en zijstrengen
Veldverlichtingsinstallatie
Controle en onderhoud
Vergoeding
Algemeen
Werkpakket A
Werkpakket B
Werkpakket C
Werkpakket D
Totaal

€ 0,03
€ 0,13
€ 0,13
€ 0,01
€ 0,01
€ 0,02
€ 0,04
€ 0,04
€ 0,02
€ 0,13
€ 0,13
€ 0,06
€ 0,02
€ 0,05
€ 0,30

5
1
1
5
2
2
2
2
2
1
0,5
2
4
1
1

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

2.000
2.000
0
2.000
2.000
2.000
2.000
0
0
2.000
2.000
2.000
0
0

€ 316,42
€ 253,06
€ 0,00
€ 63,28
€ 40,46
€ 65,78
€ 164,46
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 126,53
€ 253,04
€ 126,52
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,40

1

m2

0

€ 0,00

€ 0,81

1

m2

0

€ 0,00

€ 10.121,65

1

locatie

0

€ 0,00

€ 4.235,00

1

EUR

0

€ 0,00

€ 605,00

1

EUR

1

€ 605,00

€ 500,00

0,333

0

1

€ 166,50

€ 605,00

1

EUR

1

€ 605,00

KV Blauw-Wit
€ 605,00
€ 1.308,33
€ 759,64
€ 1.409,54
€ 1.376,50
€ 5.459,01

Specialistisch
Drainage 1 ve

Bijlage 7: Details menukaart
zelfwerkzaamheid
Opdrachtgever:
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Datum:

Gemeente Gemert-Bakel
Renovatieplanning beheerplan sportparken 2020-2023 v4
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Opmerkingen verenigingen 17-02-2020

Uitgangspunten:
- Prijspeil 2020
- Prijzen inclusief BTW

Algemeen
Onderhoudswerkzaamheden die door de huurder of
gebruiker worden uitgevoerd teneinde de
accommodatie schoon, heel en veilig te houden.
Het betreft hierbij werkzaamheden die (nagenoeg)
geen expertise vragen of werkzaamheden aan niet
door de gemeente geplaatste objecten. De kosten
voor de werkzaamheden worden gedragen door de
huurder.

Werkpakket A
Onderhoudswerkzaamheden die door de huurder of
gebruiker kunnen worden uitgevoerd om de
aanwezige groen en verhardingsvlakken schoon,
heel en veilig te houden. Het betreft hierbij
werkzaamheden die om enige kennis en
vaardigheden vragen. De kosten voor de
werkzaamheden worden gedragen door de huurder,
maar vergoed door de gemeente tegen de
vastgelegde ervaringskosten vanuit het
meerjarenonderhoudsplan.

Werkpakket B
Onderhoudswerkzaamheden die door de huurder of
gebruiker kunnen worden uitgevoerd op de natuuren kunstgrassportvelden (voor wat betreft regulier-/
dagelijks onderhoud). Het betreft hierbij
werkzaamheden die om enige tijd, kennis en
vaardigheden vragen. De kosten voor de
werkzaamheden worden gedragen door de huurder,
maar vergoed door de gemeente tegen de
vastgelegde ervaringskosten vanuit het
meerjarenonderhoudsplan.

Omschrijving
Algemeen
Bestrijding mollen
Bestrijding konijnen
Opruimen zwerfafval
Onkruidvrij houden verhardingen
Doorlopend toezicht en controle gehele accommodatie
Natuurgrasvelden
Controle en herstel speelschade
Belijning start- en gedurende seizoen
Beregenen velden (automatische beregening)
Inrichtingselementen
Schoonmaken straatmeubilair
Service en onderhoud aan terreinafrastering
Afvalbakken ledigen en vuil afvoeren
Herstel en onderhoud aan alle inrichtingselementen
Kleine reparaties aan de veldinrichting (o.a. verlichting,
ballenvangers, leunhekwerk, doelen en dug-outs)
Vervanging van door huurder geplaatste inrichtingselementen (o.a.
reclameborden, scorebord, tribune, bloembakken, speeltoestellen,
fietsenstallingen)
Honk- en softbal - dagelijks onderhoud
Vegen en slepen gravel/barotop
Onkruidvrij houden barotop
Onderhoud honk en softbal inrichtingselementen
Atletiekbaan
Onderhoud atletiekelementen
Omschrijving
Groenonderhoud
Gras maaien buiten de sportvelden en ecologisch grasland
Sierplantsoen
Onkruidvrij maken en verwerken vrijgekomen materiaal
Snoeien/afzetten (1/3) en verwerken vrijgekomen materiaal
Snoeien randen en verwerken vrijgekomen materiaal
Hagen
Onkruidvrij maken en verwerken vrijgekomen materiaal
Knippen en verwerken vrijgekomen materiaal
Bosplantsoen
Uitmaaien
Snoeien/dunnen en verwerken vrijgekomen materiaal
Sloten maaien en reinigen
Bomen (door gemeente)
Begeleidings- of onderhoudssnoei
VTA-controle
Overcapaciteit als gazon onderhouden
Verharding
Vegen en afvoeren veegvuil
Verwijderen blad
Klein onderhoud en herstel (bij een klein oppervlak/ enkele
aaneengesloten tegels)
Onderhoud parkeerterrein
Verwijderen algengroei
Omschrijving
Natuurgras sportveld - regulier onderhoud
Maaien sportveld en rond obstakels
Verwijderen blad en verwerken vrijgekomen materiaal
Kunstgras sportveld - regulier onderhoud
Borstelen en vegen sportveld
Verwijderen blad en verwerken vrijgekomen materiaal
Verwijderen onkruid
Verwijderen scherpe voorwerpen en afval
Atletiekbaan - regulier onderhoud
Vegen kunststof atletiekbaan
Vervangen zand uit zandbakken atletieknummers, iedere 3 jaar zand
vervangen
Maaien middenveld en rond obstakels
Veld vuil en bladvrij houden

Prijs

Freq,

VV Elsendorp
Areaal
Kosten

Eenheid

-

-

2

€ 1.210,00

€ 605,00

1

stuk

€ 1.010,35

1

stuk
(accommo
datie)

-

€ 314,60

1

EUR

-

€ 1,11

1

m2

2.834

€ 3.132,52

€ 0,01
€ 0,25

26
1

m2
m2

3.212
740

€ 475,94
€ 181,77

€ 0,01
€ 0,02
€ 0,59

50
5
1

m2
m2
m2

15.595
15.595
0

€ 4.443,87
€ 1.479,40
€ 0,00

€ 949,85

1

baan

0

€ 0,00

Werkpakket C
Onderhoudswerkzaamheden die door de huurder of
gebruiker kunnen worden uitgevoerd op de natuuren kunstgrassportvelden (voor wat betreft
specialistisch-/ groot onderhoud). Het betreft hierbij
werkzaamheden die tijd, kennis en vaardigheden
vragen. De kosten voor de werkzaamheden worden
gedragen door de huurder, maar vergoed door de
gemeente tegen de vastgelegde ervaringskosten
vanuit het meerjarenonderhoudsplan.
Onkruidbestrijding van de natuurgras sportvelden
dient middels mechanische bewerkingen uitgevoerd
te worden. Chemische bestrijding is wettelijk niet
meer toegestaan.

Werkpakket D
Onderhoudswerkzaamheden die door de huurder of
gebruiker kunnen worden uitgevoerd aan de
installaties bij de sportvelden. Het betreft hierbij
werkzaamheden die tijd, kennis en vaardigheden
vragen. De kosten voor de werkzaamheden worden
gedragen door de huurder, maar vergoed door de
gemeente tegen de vastgelegde ervaringskosten
vanuit het meerjarenonderhoudsplan.

Omschrijving
Natuurgras sportveld - specialistisch onderhoud
Bemesten
Bezanden (20m3 p veld)
Winterbezanden (10m3 per veld)
Slepen
Rollen
Wiedeggen
Verticuteren en vegen (wedstrijdvelden)
Verticuteren extensief, inclusief afvoeren (overig natuurgras)
Prikrollen
Doorzaaien
Doorzaaien extensief
Diepverluchten grasveld (vertidraineren, schudfrezen)
Topbeluchten (prikken, snijden)
Skin headmaaien trainingsvelden
Kunstgras sportveld - periodiek onderhoud
Controle infill + herstellen indien nodig
Controleren naden en belijning inclusief herstel
Controleren penaltystip en doelgebied inclusief herstel
Kunstgras sportveld voetbal+hockey water - specialistisch
onderhoud
Inspectie veld t.b.v. garantie of kwaliteitszorg
Intensief decompacteren en beluchten, 1 á 2 keer per jaar indien
nodig
Dieptereiniging waarbij naast decompacteren en beluchten ook de
infill wordt gereinigd 1x per jaar
Mos en algenbestrijding
indien van toepassing controleren en indien nodig leveren en
aanbrengen infill
Reinigen verharding binnen leunhekwerk
Kunstgras sportveld hockey zand/semiwater- specialistisch
onderhoud
Inspectie veld t.b.v. garantie of kwaliteitszorg
Intensief decompacteren en beluchten, 1 á 2 keer per jaar indien
nodig
Dieptereiniging waarbij naast decompacteren en beluchten ook de
infill wordt gereinigd 1x per jaar
Mos en algenbestrijding
Controleren en indien nodig leveren en aanbrengen infill
Reinigen verharding binnen leunhekwerk
Honk- en softbalveld
Vegen en slepen halfverharding
Rollen halfverharding
Uitgelopen delen vullen met gravel
Toplaag lostrekken, doorharken en frezen
Egaliseren en walsen
Speelklaar maken
Atletiekbaan - specialistisch onderhoud
Reinigen atletiekbaan en technische nummers
Herbelijning
Atletiekelementen
Omschrijving
Beregening
Bedrijfsklaar maken installatie (winter/zomer)
Service onderhoud
Drainage
Inspectie drainage en doorspuitputten (1*3 jaar)
Doorsteken of doorspuiten drainage
Opgraven putten, doorspuiten strengen en zijstrengen
Veldverlichtingsinstallatie
Controle en onderhoud
Vergoeding
Algemeen
Werkpakket A
Werkpakket B
Werkpakket C
Werkpakket D
Totaal

€ 0,03
€ 0,13
€ 0,13
€ 0,01
€ 0,01
€ 0,02
€ 0,04
€ 0,04
€ 0,02
€ 0,13
€ 0,13
€ 0,06
€ 0,02
€ 0,05
€ 0,30

5
1
1
5
2
2
2
2
2
1
0,5
2
4
1
1

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

15.595
15.595
6.945
15.595
15.595
15.595
8.650
6.945
15.595
0
15.595
8.650
6.945
0

€ 2.467,25
€ 1.973,23
€ 878,75
€ 493,45
€ 315,51
€ 512,89
€ 711,30
€ 571,10
€ 0,00
€ 1.973,23
€ 0,00
€ 1.973,04
€ 547,19
€ 351,52
€ 0,00

€ 0,40

1

m2

0

€ 0,00

€ 0,81

1

m2

0

€ 0,00

€ 10.121,65

1

locatie

0

€ 0,00

€ 4.235,00

1

EUR

0

€ 0,00

€ 605,00

1

EUR

2

€ 1.210,00

€ 500,00

0,333

0

2

€ 333,00

€ 605,00

1

EUR

1

€ 605,00

VV Elsendorp
€ 1.210,00
€ 3.790,23
€ 5.923,28
€ 12.768,44
€ 2.148,00
€ 25.839,95

Bijlage 7: Details menukaart
zelfwerkzaamheid
Opdrachtgever:
Projectnaam:
Datum:

Gemeente Gemert-Bakel
Renovatieplanning beheerplan sportparken 2020-2023 v4
26-2-2020

College 07-01-20
Opmerkingen verenigingen 17-02-2020

Uitgangspunten:
- Prijspeil 2020
- Prijzen inclusief BTW

Algemeen
Onderhoudswerkzaamheden die door de huurder of
gebruiker worden uitgevoerd teneinde de
accommodatie schoon, heel en veilig te houden.
Het betreft hierbij werkzaamheden die (nagenoeg)
geen expertise vragen of werkzaamheden aan niet
door de gemeente geplaatste objecten. De kosten
voor de werkzaamheden worden gedragen door de
huurder.

Werkpakket A
Onderhoudswerkzaamheden die door de huurder of
gebruiker kunnen worden uitgevoerd om de
aanwezige groen en verhardingsvlakken schoon,
heel en veilig te houden. Het betreft hierbij
werkzaamheden die om enige kennis en
vaardigheden vragen. De kosten voor de
werkzaamheden worden gedragen door de huurder,
maar vergoed door de gemeente tegen de
vastgelegde ervaringskosten vanuit het
meerjarenonderhoudsplan.

Werkpakket B
Onderhoudswerkzaamheden die door de huurder of
gebruiker kunnen worden uitgevoerd op de natuuren kunstgrassportvelden (voor wat betreft regulier-/
dagelijks onderhoud). Het betreft hierbij
werkzaamheden die om enige tijd, kennis en
vaardigheden vragen. De kosten voor de
werkzaamheden worden gedragen door de huurder,
maar vergoed door de gemeente tegen de
vastgelegde ervaringskosten vanuit het
meerjarenonderhoudsplan.

Omschrijving
Algemeen
Bestrijding mollen
Bestrijding konijnen
Opruimen zwerfafval
Onkruidvrij houden verhardingen
Doorlopend toezicht en controle gehele accommodatie
Natuurgrasvelden
Controle en herstel speelschade
Belijning start- en gedurende seizoen
Beregenen velden (automatische beregening)
Inrichtingselementen
Schoonmaken straatmeubilair
Service en onderhoud aan terreinafrastering
Afvalbakken ledigen en vuil afvoeren
Herstel en onderhoud aan alle inrichtingselementen
Kleine reparaties aan de veldinrichting (o.a. verlichting,
ballenvangers, leunhekwerk, doelen en dug-outs)
Vervanging van door huurder geplaatste inrichtingselementen (o.a.
reclameborden, scorebord, tribune, bloembakken, speeltoestellen,
fietsenstallingen)
Honk- en softbal - dagelijks onderhoud
Vegen en slepen gravel/barotop
Onkruidvrij houden barotop
Onderhoud honk en softbal inrichtingselementen
Atletiekbaan
Onderhoud atletiekelementen
Omschrijving
Groenonderhoud
Gras maaien buiten de sportvelden en ecologisch grasland
Sierplantsoen
Onkruidvrij maken en verwerken vrijgekomen materiaal
Snoeien/afzetten (1/3) en verwerken vrijgekomen materiaal
Snoeien randen en verwerken vrijgekomen materiaal
Hagen
Onkruidvrij maken en verwerken vrijgekomen materiaal
Knippen en verwerken vrijgekomen materiaal
Bosplantsoen
Uitmaaien
Snoeien/dunnen en verwerken vrijgekomen materiaal
Sloten maaien en reinigen
Bomen (door gemeente)
Begeleidings- of onderhoudssnoei
VTA-controle
Overcapaciteit als gazon onderhouden
Verharding
Vegen en afvoeren veegvuil
Verwijderen blad
Klein onderhoud en herstel (bij een klein oppervlak/ enkele
aaneengesloten tegels)
Onderhoud parkeerterrein
Verwijderen algengroei
Omschrijving
Natuurgras sportveld - regulier onderhoud
Maaien sportveld en rond obstakels
Verwijderen blad en verwerken vrijgekomen materiaal
Kunstgras sportveld - regulier onderhoud
Borstelen en vegen sportveld
Verwijderen blad en verwerken vrijgekomen materiaal
Verwijderen onkruid
Verwijderen scherpe voorwerpen en afval
Atletiekbaan - regulier onderhoud
Vegen kunststof atletiekbaan
Vervangen zand uit zandbakken atletieknummers, iedere 3 jaar zand
vervangen
Maaien middenveld en rond obstakels
Veld vuil en bladvrij houden

Prijs

Freq,

RKVV Fiducia
Areaal
Kosten

Eenheid

-

-

€ 605,00

1

stuk

€ 1.010,35

1

stuk
(accommo
datie)

-

€ 314,60

1

EUR

-

€ 1,11

1

m2

5.964

€ 6.592,22

€ 0,01
€ 0,25

26
1

m2
m2

11.079
869

€ 1.641,65
€ 213,45

€ 0,01
€ 0,02
€ 0,59

50
5
1

m2
m2
m2

16.199
16.199
0

€ 4.615,99
€ 1.536,70
€ 0,00

€ 949,85

1

baan

0

€ 0,00

2

€ 1.210,00

Werkpakket C
Onderhoudswerkzaamheden die door de huurder of
gebruiker kunnen worden uitgevoerd op de natuuren kunstgrassportvelden (voor wat betreft
specialistisch-/ groot onderhoud). Het betreft hierbij
werkzaamheden die tijd, kennis en vaardigheden
vragen. De kosten voor de werkzaamheden worden
gedragen door de huurder, maar vergoed door de
gemeente tegen de vastgelegde ervaringskosten
vanuit het meerjarenonderhoudsplan.
Onkruidbestrijding van de natuurgras sportvelden
dient middels mechanische bewerkingen uitgevoerd
te worden. Chemische bestrijding is wettelijk niet
meer toegestaan.

Werkpakket D
Onderhoudswerkzaamheden die door de huurder of
gebruiker kunnen worden uitgevoerd aan de
installaties bij de sportvelden. Het betreft hierbij
werkzaamheden die tijd, kennis en vaardigheden
vragen. De kosten voor de werkzaamheden worden
gedragen door de huurder, maar vergoed door de
gemeente tegen de vastgelegde ervaringskosten
vanuit het meerjarenonderhoudsplan.

Omschrijving
Natuurgras sportveld - specialistisch onderhoud
Bemesten
Bezanden (20m3 p veld)
Winterbezanden (10m3 per veld)
Slepen
Rollen
Wiedeggen
Verticuteren en vegen (wedstrijdvelden)
Verticuteren extensief, inclusief afvoeren (overig natuurgras)
Prikrollen
Doorzaaien
Doorzaaien extensief
Diepverluchten grasveld (vertidraineren, schudfrezen)
Topbeluchten (prikken, snijden)
Skin headmaaien trainingsvelden
Kunstgras sportveld - periodiek onderhoud
Controle infill + herstellen indien nodig
Controleren naden en belijning inclusief herstel
Controleren penaltystip en doelgebied inclusief herstel
Kunstgras sportveld voetbal+hockey water - specialistisch
onderhoud
Inspectie veld t.b.v. garantie of kwaliteitszorg
Intensief decompacteren en beluchten, 1 á 2 keer per jaar indien
nodig
Dieptereiniging waarbij naast decompacteren en beluchten ook de
infill wordt gereinigd 1x per jaar
Mos en algenbestrijding
indien van toepassing controleren en indien nodig leveren en
aanbrengen infill
Reinigen verharding binnen leunhekwerk
Kunstgras sportveld hockey zand/semiwater- specialistisch
onderhoud
Inspectie veld t.b.v. garantie of kwaliteitszorg
Intensief decompacteren en beluchten, 1 á 2 keer per jaar indien
nodig
Dieptereiniging waarbij naast decompacteren en beluchten ook de
infill wordt gereinigd 1x per jaar
Mos en algenbestrijding
Controleren en indien nodig leveren en aanbrengen infill
Reinigen verharding binnen leunhekwerk
Honk- en softbalveld
Vegen en slepen halfverharding
Rollen halfverharding
Uitgelopen delen vullen met gravel
Toplaag lostrekken, doorharken en frezen
Egaliseren en walsen
Speelklaar maken
Atletiekbaan - specialistisch onderhoud
Reinigen atletiekbaan en technische nummers
Herbelijning
Atletiekelementen
Omschrijving
Beregening
Bedrijfsklaar maken installatie (winter/zomer)
Service onderhoud
Drainage
Inspectie drainage en doorspuitputten (1*3 jaar)
Doorsteken of doorspuiten drainage
Opgraven putten, doorspuiten strengen en zijstrengen
Veldverlichtingsinstallatie
Controle en onderhoud
Vergoeding
Algemeen
Werkpakket A
Werkpakket B
Werkpakket C
Werkpakket D
Totaal

€ 0,03
€ 0,13
€ 0,13
€ 0,01
€ 0,01
€ 0,02
€ 0,04
€ 0,04
€ 0,02
€ 0,13
€ 0,13
€ 0,06
€ 0,02
€ 0,05
€ 0,30

5
1
1
5
2
2
2
2
2
1
0,5
2
4
1
1

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

16.199
16.199
7.668
16.199
16.199
16.199
8.531
7.668
0
16.199
0
16.199
8.531
7.668
0

€ 2.562,80
€ 2.049,65
€ 970,23
€ 512,56
€ 327,73
€ 532,75
€ 701,52
€ 630,55
€ 0,00
€ 2.049,65
€ 0,00
€ 2.049,46
€ 539,66
€ 388,11
€ 0,00

€ 0,40

1

m2

0

€ 0,00

€ 0,81

1

m2

0

€ 0,00

€ 10.121,65

1

locatie

0

€ 0,00

€ 4.235,00

1

EUR

0

€ 0,00

€ 605,00

1

EUR

2

€ 1.210,00

€ 500,00

0,333

0

2

€ 333,00

€ 605,00

1

EUR

1

€ 605,00

RKVV Fiducia
€ 1.210,00
€ 8.447,32
€ 6.152,69
€ 13.314,68
€ 2.148,00
€ 31.272,68

Bijlage 7: Details menukaart
zelfwerkzaamheid
Opdrachtgever:
Projectnaam:
Datum:

Gemeente Gemert-Bakel
Renovatieplanning beheerplan sportparken 2020-2023 v4
26-2-2020

College 07-01-20
Opmerkingen verenigingen 17-02-2020

Uitgangspunten:
- Prijspeil 2020
- Prijzen inclusief BTW

Algemeen
Onderhoudswerkzaamheden die door de huurder of
gebruiker worden uitgevoerd teneinde de
accommodatie schoon, heel en veilig te houden.
Het betreft hierbij werkzaamheden die (nagenoeg)
geen expertise vragen of werkzaamheden aan niet
door de gemeente geplaatste objecten. De kosten
voor de werkzaamheden worden gedragen door de
huurder.

Werkpakket A
Onderhoudswerkzaamheden die door de huurder of
gebruiker kunnen worden uitgevoerd om de
aanwezige groen en verhardingsvlakken schoon,
heel en veilig te houden. Het betreft hierbij
werkzaamheden die om enige kennis en
vaardigheden vragen. De kosten voor de
werkzaamheden worden gedragen door de huurder,
maar vergoed door de gemeente tegen de
vastgelegde ervaringskosten vanuit het
meerjarenonderhoudsplan.

Werkpakket B
Onderhoudswerkzaamheden die door de huurder of
gebruiker kunnen worden uitgevoerd op de natuuren kunstgrassportvelden (voor wat betreft regulier-/
dagelijks onderhoud). Het betreft hierbij
werkzaamheden die om enige tijd, kennis en
vaardigheden vragen. De kosten voor de
werkzaamheden worden gedragen door de huurder,
maar vergoed door de gemeente tegen de
vastgelegde ervaringskosten vanuit het
meerjarenonderhoudsplan.

Omschrijving
Algemeen
Bestrijding mollen
Bestrijding konijnen
Opruimen zwerfafval
Onkruidvrij houden verhardingen
Doorlopend toezicht en controle gehele accommodatie
Natuurgrasvelden
Controle en herstel speelschade
Belijning start- en gedurende seizoen
Beregenen velden (automatische beregening)
Inrichtingselementen
Schoonmaken straatmeubilair
Service en onderhoud aan terreinafrastering
Afvalbakken ledigen en vuil afvoeren
Herstel en onderhoud aan alle inrichtingselementen
Kleine reparaties aan de veldinrichting (o.a. verlichting,
ballenvangers, leunhekwerk, doelen en dug-outs)
Vervanging van door huurder geplaatste inrichtingselementen (o.a.
reclameborden, scorebord, tribune, bloembakken, speeltoestellen,
fietsenstallingen)
Honk- en softbal - dagelijks onderhoud
Vegen en slepen gravel/barotop
Onkruidvrij houden barotop
Onderhoud honk en softbal inrichtingselementen
Atletiekbaan
Onderhoud atletiekelementen
Omschrijving
Groenonderhoud
Gras maaien buiten de sportvelden en ecologisch grasland
Sierplantsoen
Onkruidvrij maken en verwerken vrijgekomen materiaal
Snoeien/afzetten (1/3) en verwerken vrijgekomen materiaal
Snoeien randen en verwerken vrijgekomen materiaal
Hagen
Onkruidvrij maken en verwerken vrijgekomen materiaal
Knippen en verwerken vrijgekomen materiaal
Bosplantsoen
Uitmaaien
Snoeien/dunnen en verwerken vrijgekomen materiaal
Sloten maaien en reinigen
Bomen (door gemeente)
Begeleidings- of onderhoudssnoei
VTA-controle
Overcapaciteit als gazon onderhouden
Verharding
Vegen en afvoeren veegvuil
Verwijderen blad
Klein onderhoud en herstel (bij een klein oppervlak/ enkele
aaneengesloten tegels)
Onderhoud parkeerterrein
Verwijderen algengroei
Omschrijving
Natuurgras sportveld - regulier onderhoud
Maaien sportveld en rond obstakels
Verwijderen blad en verwerken vrijgekomen materiaal
Kunstgras sportveld - regulier onderhoud
Borstelen en vegen sportveld
Verwijderen blad en verwerken vrijgekomen materiaal
Verwijderen onkruid
Verwijderen scherpe voorwerpen en afval
Atletiekbaan - regulier onderhoud
Vegen kunststof atletiekbaan
Vervangen zand uit zandbakken atletieknummers, iedere 3 jaar zand
vervangen
Maaien middenveld en rond obstakels
Veld vuil en bladvrij houden

Prijs

Freq,

GAC
Areaal

Eenheid

Kosten
-

-

1

€ 605,00

€ 605,00

1

stuk

€ 1.010,35

1

stuk
(accommo
datie)

€ 314,60

1

EUR

€ 1,11

1

m2

9.296 € 10.275,19

€ 0,01
€ 0,25

26
1

m2
m2

0
1.987

€ 0,00
€ 488,07

€ 0,01
€ 0,02
€ 0,59

50
5
1

m2
m2
m2

7.314
7.314
0

€ 2.084,16
€ 693,84
€ 0,00

€ 949,85

1

baan

1

€ 949,85

-

1

€ 314,60

Werkpakket C
Onderhoudswerkzaamheden die door de huurder of
gebruiker kunnen worden uitgevoerd op de natuuren kunstgrassportvelden (voor wat betreft
specialistisch-/ groot onderhoud). Het betreft hierbij
werkzaamheden die tijd, kennis en vaardigheden
vragen. De kosten voor de werkzaamheden worden
gedragen door de huurder, maar vergoed door de
gemeente tegen de vastgelegde ervaringskosten
vanuit het meerjarenonderhoudsplan.
Onkruidbestrijding van de natuurgras sportvelden
dient middels mechanische bewerkingen uitgevoerd
te worden. Chemische bestrijding is wettelijk niet
meer toegestaan.

Werkpakket D
Onderhoudswerkzaamheden die door de huurder of
gebruiker kunnen worden uitgevoerd aan de
installaties bij de sportvelden. Het betreft hierbij
werkzaamheden die tijd, kennis en vaardigheden
vragen. De kosten voor de werkzaamheden worden
gedragen door de huurder, maar vergoed door de
gemeente tegen de vastgelegde ervaringskosten
vanuit het meerjarenonderhoudsplan.

Omschrijving
Natuurgras sportveld - specialistisch onderhoud
Bemesten
Bezanden (20m3 p veld)
Winterbezanden (10m3 per veld)
Slepen
Rollen
Wiedeggen
Verticuteren en vegen (wedstrijdvelden)
Verticuteren extensief, inclusief afvoeren (overig natuurgras)
Prikrollen
Doorzaaien
Doorzaaien extensief
Diepverluchten grasveld (vertidraineren, schudfrezen)
Topbeluchten (prikken, snijden)
Skin headmaaien trainingsvelden
Kunstgras sportveld - periodiek onderhoud
Controle infill + herstellen indien nodig
Controleren naden en belijning inclusief herstel
Controleren penaltystip en doelgebied inclusief herstel
Kunstgras sportveld voetbal+hockey water - specialistisch
onderhoud
Inspectie veld t.b.v. garantie of kwaliteitszorg
Intensief decompacteren en beluchten, 1 á 2 keer per jaar indien
nodig
Dieptereiniging waarbij naast decompacteren en beluchten ook de
infill wordt gereinigd 1x per jaar
Mos en algenbestrijding
indien van toepassing controleren en indien nodig leveren en
aanbrengen infill
Reinigen verharding binnen leunhekwerk
Kunstgras sportveld hockey zand/semiwater- specialistisch
onderhoud
Inspectie veld t.b.v. garantie of kwaliteitszorg
Intensief decompacteren en beluchten, 1 á 2 keer per jaar indien
nodig
Dieptereiniging waarbij naast decompacteren en beluchten ook de
infill wordt gereinigd 1x per jaar
Mos en algenbestrijding
Controleren en indien nodig leveren en aanbrengen infill
Reinigen verharding binnen leunhekwerk
Honk- en softbalveld
Vegen en slepen halfverharding
Rollen halfverharding
Uitgelopen delen vullen met gravel
Toplaag lostrekken, doorharken en frezen
Egaliseren en walsen
Speelklaar maken
Atletiekbaan - specialistisch onderhoud
Reinigen atletiekbaan en technische nummers
Herbelijning
Atletiekelementen
Omschrijving
Beregening
Bedrijfsklaar maken installatie (winter/zomer)
Service onderhoud
Drainage
Inspectie drainage en doorspuitputten (1*3 jaar)
Doorsteken of doorspuiten drainage
Opgraven putten, doorspuiten strengen en zijstrengen
Veldverlichtingsinstallatie
Controle en onderhoud
Vergoeding
Algemeen
Werkpakket A
Werkpakket B
Werkpakket C
Werkpakket D
Totaal

€ 0,03
€ 0,13
€ 0,13
€ 0,01
€ 0,01
€ 0,02
€ 0,04
€ 0,04
€ 0,02
€ 0,13
€ 0,13
€ 0,06
€ 0,02
€ 0,05
€ 0,30

5
1
1
5
2
2
2
2
2
1
0,5
2
4
1
1

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

7.314
7.314
0
7.314
7.314
7.314
0
7.314
7.314
0
7.314
7.314
0
0
0

€ 1.157,13
€ 925,44
€ 0,00
€ 231,43
€ 147,97
€ 240,54
€ 0,00
€ 601,44
€ 231,34
€ 0,00
€ 462,72
€ 925,35
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,40

1

m2

0

€ 0,00

€ 0,81

1

m2

0

€ 0,00

€ 10.121,65

1

locatie

0

€ 0,00

€ 4.235,00

1

EUR

1

€ 4.235,00

€ 605,00

1

EUR

0

€ 0,00

€ 500,00

0,333

0

1

€ 166,50

€ 605,00

1

EUR

1

€ 605,00

GAC
€ 919,60
€ 10.763,26
€ 3.727,85
€ 9.158,35
€ 771,50
€ 25.340,56

