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1 INLEIDING 

De zelfbedieningsveerpont bij de Cruquiushaven (NH65) is in 2010 in de vaart gekomen, maar medio 

2016 verwijderd in verband met het regelmatig vastlopen van deze kettingveerpont. Onderzoek is 

verricht naar het vervangen van het pontje door een brug. De raad heeft dit plan afgewezen en 

gevraagd om onderzoek te doen naar een “verbeterd pontje”. 

 

Ter discussiestelling zijn alle opties nader benoemd en vergeleken. Op basis hiervan kan een keuze 

worden gemaakt voor een nadere uitwerking. Aan de hand van een variantenstudie worden in deze 

rapportage alternatieven inzichtelijk gemaakt. De varianten worden op schetsontwerpniveau uitge-

werkt met de bijbehorende kenmerken kostenindicaties.  
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2 SITUATIE BESCHRIJVING 

De verbinding van de buiten gebruik gestelde veerpont is gelegen in een recreatieve fietsroute door 

het Heemsteder veld. De route loopt langs het water de Zuider Buiten Spaarne en kruist de monding 

van de Cruquiushaven waar woonarken liggen. De haven maakt geen onderdeel uit van een vaarroute 

en alleen de bewoners van de woonarken maken gebruik van de haven. Figuren 2.1 en 2.3 geven een 

indruk van de huidige situatie. In de huidige situatie moet worden omgefietst of omgewandeld 

 

De afstand tussen de landhoofden is ongeveer 35 m. De huidige doorvaarbreedte wordt door het 

slibscherm bepaald en is circa 7,0 m. 

 

Een veerpont is waarschijnlijk een positieve ervaring voor passerende recreanten en een markant 

punt in de omgeving, dat toeristen kan trekken. In de huidige situatie is het niet mogelijk om het water 

over te steken en moet er worden omgefietst of omgewandeld. 

 

 
Figuur 2.1: Overzichtsfoto. 

 
Figuur 2.2: Locatie (bron: Google Maps). 

 

 
Figuur 2.3: Overzicht van de situatie. 
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3 VARIANTEN 

Op basis van technisch haalbare oplossingen in combinatie met de mogelijke wensen en eisen van 

stakeholders zijn diverse varianten bepaald.  

 

De stakeholders zijn in dit geval de gemeente, de bewoners van de woonarken, de provincie, de 

recreanten waaronder fietsers en wandelaars en het Hoogheemraadschap van Rijnland. 

 

Bij het ontwerp van de verbinding is met de volgende aspecten in meer of mindere mate rekening 

gehouden: 

 

• Permanente doorvaart voor kleine vaartuigen. 

• Tijdelijke of permanente doorvaart voor de woonarken. 

• Privacy voor de bewoners van de naastgelegen woonarken. 

• Tijdsduur passerende recreanten. 

• Inspanning passerende recreanten. 

• Combinatie met slibscherm. 

• Storingsgevoeligheid. 

• De recreatieve ervaring van de overgang. 

• Gebiedsimpact. 

 

Technisch gezien zijn er vier varianten mogelijk: 

 

• Aangepaste situatie met veerpont. 

• Brug. 

• Omleiding van de fietsroute. 

• Tunnel (wordt buiten beschouwing gelaten vanwege de hoge kosten). 

 

In dit hoofdstuk worden de varianten nader toegelicht. Per alternatief zijn er meerdere (sub)varianten 

mogelijk. In hoofdstuk 4 wordt een vergelijking van de varianten gemaakt met een kostenraming. 
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3.1 Veerpont met aangepaste situatie 

Voor de veerpont wordt in alle gevallen uitgegaan van een zelf bediend ketting- of kabelveer. Voor de 

kettingveren is aangenomen dat het slibscherm wordt vervangen. Het advies is om voor de opties met 

de veerpont uit te gaan van het uitvoeren van baggerwerkzaamheden in de haven.  

 

3.1.1 Kettingveerpont met aanbruggen 

Deze variant is reeds eerder uitgewerkt op schetsniveau, hierbij is de afstand die met de veerpont 

moet worden afgelegd zo klein mogelijk gehouden. Het ontwerp bestaat uit twee aanbruggen met een 

totale lengte van 22 m. In het midden is er ruimte (13 m) voor een veerpont. Bij dit ontwerp is de 

veerpont minder storingsgevoelig door de geringe afstand die moet worden afgelegd. Op basis van 

ervaringen met bestaande veerponten kan er een optimum worden gekozen voor de afstand die met 

een veerpont moet worden afgelegd. Bij een minimale afstand zal de storingsgevoeligheid het laagst 

zijn.  

 

Voor een integrale oplossing kan het slibscherm met de aanbruggen worden gecombineerd. De 

privacy van de bewoners van de eerste woonark kan worden verbeterd met begroeiing op de 

landhoofden. 

 

 
Figuur 3.1: Ontwerpschets veerpont met aanbruggen. 

 
Figuur 3.2: Ontwerpschets situatie. 

 

Belangrijke kenmerken van deze variant: 

 

• Karakteristieke fietsroute wordt behouden. 

• Vrije doorvaart voor woonarken en pleziervaart. 

• Verbinding blijft mogelijk storingsgevoelig.  

Slibscherm kan gecombineerd 

worden met de aanbruggen 
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3.1.2 Kettingveerpont met strekdam 

In deze variant worden geen aanbruggen toegepast, maar worden twee strekdammen geplaatst met 

ruimte voor een verkorte veerpont. De strekdammen hebben een totale lengte van 22 m. De breedte 

van de dam kan worden gevarieerd, zodat er nog groenvoorzieningen geplaatst kunnen worden. Bij dit 

ontwerp is de veerpont minder storingsgevoelig door de geringe afstand die moet worden afgelegd  

(10 m bij een veerpont van 3 m lang). Door het plaatsen van een dam raakt het huidige slibscherm 

overbodig. Bij het aanleggen van een strekdam wordt het oppervlaktewater deels gedempt. Vanuit het 

waterschap gelden compensatieregels en moet er elders een minstens zo groot oppervlak aan water 

worden aangelegd. 

 

 
Figuur 3.3: Ontwerpschets veerpont met strekdammen. 

 

Belangrijke kenmerken van deze variant: 

 

• Karakteristieke fietsroute wordt behouden. 

• Vrije doorvaart voor woonarken en pleziervaart. 

• Verbinding blijft mogelijk storingsgevoelig. 

• Minder onderhoud aan de dammen in vergelijking tot aanbruggen. 

• Compensatie voor het verminderde oppervlaktewater benodigd. 
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3.1.3 Hergebruik kettingveer en verplaatsen slibscherm 

In deze variant wordt de verwijderde veerpont teruggeplaatst, waarbij het oude slibscherm wordt 

vervangen en verplaatst. Het kettingveer wordt dan achter het slibscherm geplaatst.  

 

Op basis van een archieftekening blijkt dat men eerst voornemens was om het baggerscherm op de 

beheergrens tussen de gemeente en het Hoogheemraadschap te zetten; men heeft om onduidelijke 

redenen voor de huidige positie gekozen. Men dient rekening te houden met grens tussen gemeente-

lijke grond en die van het Hoogheemraadschap van Rijnland en de eventuele ligging van de vaarweg.  

 

Mogelijk kunnen ook aanpassingen aan de lierconstructie worden uitgevoerd, zodat een groter koppel 

(meer kracht) geleverd kan worden om zich voort te trekken langs de ketting. Tevens leidt vervuiling 

van de lier dan mogelijk minder snel tot vastlopen.  

 

 
Figuur 3.4: Ontwerpschets veerpont met verplaatst slibscherm 

 
Belangrijke kenmerken van deze variant: 
 

• Karakteristieke fietsroute wordt behouden. 

• Vrije doorvaart voor woonarken en pleziervaart. 

• Verbinding blijft mogelijk storingsgevoelig. 

• Slibscherm mogelijk in conflict met beheerzone van het waterschap 
 

Opgemerkt wordt dat men het voormalige voetveer eveneens zou kunnen hergebruiken bij de twee 

eerder genoemde varianten.  
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3.1.4 Kabelveerpont  

Bij deze variant wordt de huidige situatie zoveel mogelijk gehandhaafd. Op beide landhoofden moet 

een nieuwe lierconstructie worden geplaatst. Dit systeem kent geen ketting die op de bodem ligt; wel 

een beperkte doorvaarthoogte door een kabel die gespannen is boven het water.  

 

Bij het verplaatsen van woonarken moet de kabel tijdelijk worden losgemaakt of men dient een 

systeem te ontwerpen, waarbij de lieren omhoog gedraaid kunnen worden om de doorvaarthoogte te 

vergroten. Dit kan technisch gezien nog een uitdaging zijn en relatief veel kosten met zich mee-

brengen per gewenste passage van een woonark.  

 

Het kabelsysteem bestaat uit twee afzonderlijke kabels met op vier punten een haspel; één per land-

hoofd en twee op de veerpont. Op deze manier kan de veerpont op vier punten worden bediend. Het 

systeem moet zo worden uitgevoerd dat de kabel eenvoudig tijdelijk kan worden losgekoppeld of de 

positie van de kabel kan worden verhoogd.  

 

Het is niet bekend of het huidige ponton geschikt is als kabelveerpont. De haalbaarheid van deze 

variant moet nader worden onderzocht. Onder andere moet gekeken worden naar de horizontale 

uitwijking van de veerpont door windbelasting. 

 

 
Figuur 3.5: Veerpont met verhoogde kabel. 

 
Figuur 3.6: Ontwerpschets situatie. 

 

Belangrijke kenmerken van deze variant: 

 

• Karakteristieke fietsroute wordt behouden. 

• Vrije doorvaart voor pleziervaart. 

• Geen direct vrije doorvaart voor woonarken. 

• Storingsgevoeligheid wordt lager maar blijft aanwezig. 

• Technische haalbaarheid is nog een uitdaging.  
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3.2 Brug 

Bij een variant met een brug moet deze beweegbaar zijn om de passage van woonarken toe te staan, 

daarnaast moet de brug voldoende hoog zijn om kleinere vaartuigen zonder belemmering te laten 

passeren. Voor (handbediende) beweegbare bruggen zijn er verschillende mogelijkheden: 

 

• (Dubbele) ophaalbrug. 

• Draaibrug. 

• Pontonbrug. 

• Uitneembaar brugdeel. 

• Uitschuifbaar brugdeel. 

 

Voor het ontwerp van de brug is de overspanningslengte van belang. Een woonark heeft een breedte 

van ongeveer 5,0 m. De huidige doorvaartbreedte van het scherm is ongeveer 7 m. Wanneer beweeg-

bare bruggen worden toegepast zijn aanbruggen benodigd of moet een grondlichaam worden aan-

gebracht opdat beide landhoofden ongeveer 7 m uit elkaar liggen. Het slibscherm kan bij de varianten 

met bruggen worden geïntegreerd met de aanbruggen. Esthetisch gezien lijkt de overgang hierdoor 

minder rommelig, omdat het één geheel wordt. 
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3.2.1 Ophaalbrug 

Een ophaalbrug kan enkel of dubbel worden uitgevoerd. Een ophaalbrug kan met de hand bediend 

worden, maar meestal wordt de brug hydraulisch of elektromechanisch aangedreven. Dit zal hogere 

kosten met zich meebrengen.  

 

Gezien de overspanning van 7 m is een handbediende enkele ophaalbrug niet mogelijk. Een ophaal-

brug moet worden gecombineerd met aanbruggen of een strekdam/grondlichaam. In figuur 3.7 is een 

schets weergegeven van een dubbele ophaalbrug. De brug kan in hout of staal worden gerealiseerd. 

Een aandachtspunt is dat het bewegingswerk van de brug onderhoud vergt. 

 

 
Figuur 3.7: Schets zijaanzicht dubbele ophaalbrug. 

 

 
Figuur 3.8: Ontwerpschets situatie. 

 

Belangrijke kenmerken van deze variant: 

 

• Karakteristieke fietsroute wordt behouden. 

• Vrije doorvaart voor kleine vaartuigen en doorvaart voor woonarken mogelijk. 

• Ophaalbrug is technisch gezien haalbaar, maar zal vrij kostbaar zijn vanwege de relatief grote 
omvang voor een handbediende constructie.  

• Bewegingswerk en onderhoud hiervan zijn belangrijk en dienen bestand te zijn tegen vandalisme.  

 
  

Slibscherm kan gecombineerd 

worden met de aanbruggen 
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3.2.2 Draaibrug 

Een lichte draaibrug kan eenvoudig met de hand in beweging worden gebracht. Een draaibrug moet 

worden gecombineerd met aanbruggen of een strekdam/grondlichaam. In figuur 3.9 is een schets 

weergegeven van een variant met een draaibrug. De brug kan in hout of staal worden gerealiseerd. 

Het bewegingswerk van de brug vergt wel onderhoud. Het is mogelijk om de brug hoog te plaatsen, 

zodat kleine vaartuigen ongehinderd de brug kunnen passeren. 

 

 
Figuur 3.9: Schets boven- en zijaanzicht draaibrug. 

 

 
Figuur 3.10: Ontwerpschets situatie. 

 

Belangrijke kenmerken van deze variant: 

 

• Karakteristieke fietsroute wordt behouden. 

• Vrije doorvaart voor kleine vaartuigen en doorvaart voor woonarken mogelijk. 

• Draaibrug is technisch gezien haalbaar, maar zal vrij kostbaar zijn vanwege de relatief grote  
omvang voor een handbediende constructie.  

• Bewegingswerk en onderhoud hiervan zijn belangrijk en dienen bestand te zijn tegen vandalisme.  

 

Slibscherm kan gecombineerd 

worden met de aanbruggen 
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3.2.3 Pontonbrug 

Het waterpeil van de Spaarne wordt beheerd door Hoogheemraadschap van Rijnland en varieert 

slechts enkele centimeters. Hierdoor is het mogelijk om een pontonbrug toe te passen die eenvoudig 

kan worden verplaatst wanneer een woonark moet passeren.  

 

Een pontonbrug kan worden gecombineerd met vaste aanbruggen waar kleine vaartuigen nog steeds 

onderdoor kunnen varen. Echter, dit is niet mogelijk in combinatie met het bestaande slibscherm. Het 

slibscherm kan geïntegreerd worden met de vaste aanbruggen of het is mogelijk om een strekdam 

aan te leggen in plaats van de aanbruggen. De brug kan in staal of composiet worden gerealiseerd.  

 

Een pontonbrug vergt mogelijk minder onderhoud dan een ophaal- of draaibrug. Een nadeel van een 

pontonbrug is dat kleine vaartuigen geen vrije doorgang hebben bij niet-verhoogde aanbruggen. In 

figuur 3.11 is een schets weergegeven van een pontonbrug, waarbij er een scharnierpunt is bevestigd 

om het ponton weg te draaien.  

 

Het is ook mogelijk om het ponton te verplaatsen met een schip, dan is er geen scharnierpunt/draai-

punt benodigd. De woonarken zullen mogelijk door een werkschip verplaatst moeten worden; dit schip 

kan gebruikt worden voor het openen en sluiten van de draai-/pontonbrug.  

 

Het is ook mogelijk om de draaibrug en pontonbrug te combineren in een draaipontonbrug, dit is weer-

gegeven in figuur 3.12. 

 

Belangrijke kenmerken van deze variant: 

 

• Karakteristieke fietsroute wordt behouden. 

• Vrije doorvaart voor kleine vaartuigen mogelijk afhankelijk van de aanbruggen en doorvaart voor 
woonarken mogelijk. 

• Een schip is benodigd bij het verplaatsen van het ponton indien geen draaipunten en lieren wor-
den toegepast. 
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Figuur 3.11: Schets boven- en zijaanzicht pontonbrug. 

 

 
Figuur 3.12: Schets boven- en zijaanzicht draaipontonbrug. 

 

 
Figuur 3.13: Ontwerpschets situatie. 

 

 

Slibscherm kan gecombineerd 

worden met de aanbruggen 



 

Titel : Variantenstudie pontje Meermond 

 

Rapportnummer : 36795-RAP-001 15 

 

 

 

 

 

3.2.4 Uitneembare brug 

Deze variant bestaat uit een vaste brug met een uitneembaar middendeel. Het uitneembare midden-

deel is verhoogd zodat kleine vaartuigen ongehinderd kunnen passeren. Bij het verplaatsen van een 

woonark zal het uitneembare deel met een werkschip en een kraan moeten worden verwijderd. De 

brug kan in hout, staal of composiet worden gerealiseerd. Het uitneembare deel zal zo licht mogelijk 

moeten worden uitgevoerd om het eenvoudig te kunnen verplaatsen. Een regulier werkschip, dat ook 

mogelijk beoogde woonarken zal verplaatsen, zal niet zonder meer geschikt zijn voor het tijdelijk ver-

plaatsen van het vaste middendeel.  

 

 
Figuur 3.14: Schets zijaanzicht uitneembare brug 

 
Figuur 3.15: Ontwerpschets situatie 

 

Belangrijke kenmerken van deze variant: 

 

• Karakteristieke fietsroute wordt behouden. 

• Vrije doorvaart voor kleine vaartuigen mogelijk. 

• Geen direct vrije doorvaart voor woonarken. 

• Een werkschip of ponton met kraan is benodigd indien een woonark moet worden verplaatst, de 
kosten hiervan bedragen circa € 2.000,00 exclusief btw per keer. 
 

  

Slibscherm kan gecombineerd 

worden met de aanbruggen 
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3.2.5 Rolbrug 

Deze variant bestaat uit een vaste brug met een beweegbaar middendeel; een rolbrug of uitschuifbaar 

deel. De gehele brug kan verhoogd worden aangelegd, zodat kleinere vaartuigen permanente door-

vaart hebben. Bij het verplaatsen van een woonark kan het uitschuifbare deel over de bestaande brug 

worden gerold. Het uitschuifbare deel zal zo licht mogelijk moeten worden uitgevoerd om het een-

voudig te kunnen verplaatsen en zal waarschijnlijk in staal worden uitgevoerd. Uitgaande van een 

handbediende rolbrug zal mogelijk een minder breed brugdek moeten worden toegepast (≤ 2,0 m). 

 

 
Figuur 3.16: Schets zijaanzicht uitschuifbare brug 

  
Figuur 3.17: Ontwerpschets situatie 

 

Belangrijke kenmerken van deze variant: 

 

• Karakteristieke fietsroute wordt behouden. 

• Vrije doorvaart voor kleine vaartuigen mogelijk. 

• Geen direct vrije doorvaart voor woonarken. 

• Bewegingswerk en onderhoud hiervan zijn belangrijk en dienen bestand te zijn tegen vandalisme. 
 

 
  

Slibscherm kan gecombineerd 

worden met de aanbruggen 
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3.3 Omleiding van de fietsroute 

De fietsroute kan worden verlegd. Binnen deze variant zijn er drie mogelijkheden: een grote omleiding, 

een kleine omleiding met doorsteek of een twee doorsteken met nieuw aan te leggen fietspad. In deze 

paragraaf worden de varianten A, B en C genoemd en zijn als volgt omgeschreven: 

 

Variant A: Omleidingsroute met bestaand netwerk (huidige situatie). 

Variant B: Omleidingsroute met een doorsteek vanaf de veerpont naar de Cruquiushaven. 

Variant C: Omleidingsroute met een doorsteek vanaf de veerpont naar de Cruquiushaven en 

een doorsteek langs de zuidwal van de Cruquiushaven. 

 

In figuur 3.18 zijn de varianten weergegeven met daarin de lengte van de route. Bij variant A zijn de 

werkzaamheden minimaal en ontstaat er een rustiger gebied voor flora en fauna, maar is het recrea-

tieve karakter van de fietsroute verminderd. Bij variant B en C zijn de werkzaamheden groter, maar 

wordt het recreatieve karakter van de fietsroute meer behouden. 

 

 
Figuur 3.18: Alternatieve routes in groen, rood en blauw. 

 

In bijlage 2 is een schets van de 0-situatie (d.d. 15 april 2019) opgenomen met de fietsroute conform 

de fietsknooppuntenroute. Hier is de knooppuntenroute omgelegd, deze liep via het pontje. De 

belangrijke kenmerken van deze varianten: 

 

• De karakteristieke fietsroute wordt niet behouden. 

• Er is wel vrije doorvaart voor alle vaartuigen. 

• Route via Meermond: Het betreft een relatief kleine afdeklaag op de oude vuilstort; hier mag niet 
diep worden gegraven en hier gelden aanzienlijke hoogteverschillen.  

• Route langs zuidzijde Cruquiushaven: Hier is sprake van een waterkering en een deel van de 
grond is van derden.   

• Voor alle gronden geldt een grote kans op de aanwezigheid van een verontreinigde bodem.  

Originele route (680 m) – 

Variant A (970 m) – 

Variant B (1045 m) – 

Variant C (1350 m) – 

 

Start 

Eind 
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4 VERGELIJKING VARIANTEN 

Per variant – schetsontwerp – is een kostenraming opgesteld en is een vergelijking gemaakt op basis 

van eerder genoemde aspecten, zie tabel 4.1. De ramingen zijn per variant exclusief btw opgenomen 

in bijlage 1. 

 

In de kostenraming van de varianten is uitgegaan van stalen aanbruggen met houten dekplanken. De 

beheerkosten kunnen in deze fase nog niet worden benoemd. Wel kan een indicatie worden gegeven 

door de varianten onderling te vergelijken, zie tabel 4.1.  

 

De beheerkosten zijn gebaseerd op de mate van complexiteit van het ontwerp. Een complexer 

ontwerp zal hogere beheerkosten met zich meebrengen. Daarom worden voor beweegbare bruggen 

hoge beheerkosten geschat. 

 

Nr. Varianten 
Vrije doorvaart 
woonarken 

Doorvaart 
klein 

Kosten excl. 
BTW 

Beheerkosten  
(+ hoog - laag) 

1A Veerpont met aanbruggen Ja Ja  €       175.000  O 

1B Veerpont met strekdam Ja Ja  €       150.000  - 

1C Hergebruik kettingveer Ja Ja  €         59.000  O 

1D Kabelveerpont Nee* Ja  €         58.000  O 

2A Ophaalbrug Ja Ja  €       375.000  ++ 

2B Draaibrug Ja Ja  €       354.000  ++ 

2C Pontonbrug Nee* Nee  €       180.000  + 

2D Uitneembare brug Nee* Ja  €       209.000  O 

2E Rolbrug Nee* Ja  €       303.000  ++ 

3A Alternatieve route A Ja Ja  €         13.000  -- 

3B Alternatieve route B Ja Ja  €         29.000  -- 

3C Alternatieve route C Ja Ja  €       162.000  -- 

Tabel 4.1: Samenvatting varianten (kosten: betreft indicatie o.b.v. schetsontwerpen) 

(*) = Speciale bediening nodig bij creëren doorvaarthoogte voor woonboten.  

 

4.1 Duurzaamheid 

De varianten met aanbruggen kunnen worden uitgevoerd in beton, staal, hout en composiet. 

Betonnen en composiet bruggen vergen minder onderhoud dan stalen en houten bruggen.  

 

Voor houten constructiedelen kan men uitgaan van een minimale levensduur van 30 jaar. Betonnen, 

stalen en composiet bruggen hebben een levensduur van meer dan 50 jaar; bij deugdelijk ontwerp en 

onderhoud kan men uitgaan van 75 of 100 jaar. Voor beweegbare delen kan men uitgaan van een 

levensduur van 25-50 jaar afhankelijk van het gebruik (intensiteit) en de mate waarin onderhoud wordt 

uitgevoerd.  

 

De Milieukostenindicator (MKI) is een berekening van de milieubelasting van het materiaal- en 

energiegebruik in GWW-werken. De MKI is een hulpmiddel om in het ontwerpproces te sturen op 

duurzaam materiaalgebruik. Voor berekening van de MKI is er één instrument waarvan de 

rekenregels en koppeling met de NMD (Nationale Milieudatabase) zijn gevalideerd: DuboCalc. Op 

basis van bekende informatie scoren houten fietsbruggen het best gevolgd door staal, beton en 

composiet.   
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5 RESUMÉ 

De zelfbedieningsveerpont bij de Cruquiushaven (NH65) is in 2010 in de vaart gekomen, maar medio 

2016 verwijderd in verband met het regelmatig vastlopen van deze kettingveerpont. Onderzoek is 

verricht naar het vervangen van het pontje voor een brug. De raad heeft dit plan afgewezen en 

gevraagd om onderzoek te doen naar een “verbeterd pontje”. Ter discussiestelling zijn verscheidende 

opties nader benoemd en vergeleken. Op basis hiervan kan een keuze worden gemaakt voor een 

nadere uitwerking. 

 

In deze rapportage zijn voor drie hoofdprincipes diverse varianten beschouwd, te weten: 

 

• Zelfbedieningsveerpont. 

• Brugconstructie. 

• Aanpassing fiets-/wandelroute.  

 

Aan de hand van een oriënterende studie is inzichtelijk gemaakt wat de mogelijkheden en kenmerken 

zijn voor de diverse varianten, alsmede de bijbehorende investeringskosten exclusief btw. 
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Bijlage 1 Kostenramingen 

 

 

De kostenramingen voor de schetsontwerpen zijn gebaseerd op een aantal uitgangspunten: 

 

• De ramingen zijn gebaseerd op schetsontwerpen, zie ook tabel B1.  

• De ramingen zijn gebaseerd op kostenkengetallen, diverse civiele projecten (2016-2018) en 
Bouwkostenkompas GWW 2018.  

• De onzekerheidsreserve en reserveringen voor wijzigingen van de projectscope zijn niet mee- 
genomen in de ramingen. 

• Baggerwerkzaamheden zijn niet geraamd.  
 

Projectfase Percentage 

Schetsontwerp  50%-35% 

Variantenstudie  35%-25% 

Voorlopig Ontwerp  25%-10% 

Definitief Ontwerp   10%-5% 

Besteksraming  5% 

Tabel B1: Bandbreedte raming.  
  



36795 - Heemstede schetsontwerp fietsverbinding Cruquiushaven

Indicatieve kostenspecificatie nieuwe veerpontverbinding met aanbruggen

Alle bedragen zijn in Euro  (EUR)

OMSCHRIJVING EEN HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL

HEID RESULTAATS PER BEDRAG

Kostenraming ontwerp en realisatie veerpontverbinding met aanbruggen VERPLICHTING EENHEID IN

Schetsontwerp IN EURO

EURO

Slopen/aanpassen bestaande constructie

Verwijderen lierconstructie stuk 2,00 445,00 890,00

Verplaatsen remmeningswerk (3 palen en 2 wrijfgordingen) stuk 4,00 900,00 3.600,00

Aanpassen betonnen landhoofd stuk 2,00 5.150,00 10.300,00

Vervangen en verplaatsen slibscherm (28 m)

Trekken bestaande planken m
2 116,00 15,00 1.740,00

Aanbrengen slibscherm, leveren damplanken (110 kg per m2) kg 12.760,00 1,15 14.674,00

Aanbrengen slibscherm, aanbrengen damplanken m
2 116,00 15,00 1.740,00

Handbediende klep/schuif, overig stuk 1,00 7.500,00 7.500,00

Plaatsen aanbruggen (2 x 11 m)

Aanbrengen funderingspaal stuk 16,00 950,00 15.200,00

Aanbrengen kesp stuk 8,00 1.500,00 12.000,00

Leveren liggers 2x4x11 m (45 kg/m) kg 3.960,00 1,28 5.068,80

Verstijvingsschotten kg 396,00 1,28 506,88

Fabricage kg 4.356,00 1,50 6.534,00

Conserveren/duplex kg 4.356,00 1,00 4.356,00

Leveren en aanbrengen houten dekplank inclusief safe-grip-systeem (2,5 m breed) m
2 55,00 60,00 3.300,00

Aanbrengen leuningwerk (2x22+2x7 m) m 58,00 175,00 10.150,00

Plaatsen veerpont

Aanbrengen lierconstructie op aanbruggen stuk 2,00 3.250,00 6.500,00

Plaatsen/aanpassen veerpont (hergebruik aanname 3 m lang) stuk 1,00 2.500,00 2.500,00

Benoemde directe bouwkosten 106.559,68

Nader te detaileren

Bewegingswerk veerpont (herontwerp) post 1,00 10.000,00 10.000,00

Directe bouwkosten 116.559,68

Uitvoeringskosten [%] 8% 9.324,77 1,00 9.324,77

Algemene kosten [%] 6% 6.993,58 1,00 6.993,58

Winst [%] 5% 5.827,98 1,00 5.827,98

Risico [%] 3% 3.496,79 1,00 3.496,79

Bijdragen (RAW, FCO) 0% 349,68 1,00 349,68

Indirecte bouwkosten 25.992,81

Voorziene bouwkosten 142.552,49

VAT KOSTEN

Engineeringskosten 10% 14.255,25 1,00 14.255,25

Onderzoeken 5% 7.127,62 1,00 7.127,62

Kosten opdrachtgever tijdens uitvoering - directie en toezicht, backoffice 5% 7.127,62 1,00 7.127,62

Overig 3% 4.276,57 1,00 4.276,57

Investeringskosten 175.339,56

Reservering

Onzekerheidsreserve / te bepalen door opdrachtgever 0% 0,00 1,00 0,00

Reservering scopewijzigingen / te bepalen door opdrachtgever 0% 0,00 1,00 0,00

Raming, de omzetbelasting niet inbegrepen. 175.339,56
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36795 - Heemstede schetsontwerp fietsverbinding Cruquiushaven

Indicatieve kostenspecificatie nieuwe veerpontverbinding met strekdam

Alle bedragen zijn in Euro  (EUR)

OMSCHRIJVING EEN HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL

HEID RESULTAATS PER BEDRAG

Kostenraming ontwerp en realisatie veerpontverbinding met strekdam VERPLICHTING EENHEID IN

Schetsontwerp IN EURO

EURO

Slopen/aanpassen bestaande constructie

Verwijderen lierconstructie stuk 2,00 445,00 890,00

Verplaatsen remmeningswerk (3 palen en 2 wrijfgordingen) stuk 4,00 900,00 3.600,00

Aanpassen bestaand landhoofd stuk 2,00 2.500,00 5.000,00

Slibscherm (22 m)

Trekken bestaand m
2 98,00 15,00 1.470,00

Plaatsen kistdam (2 x (11+3)m en 4m breed)

Aanbrengen damplanken en deksloof (5 m lang) m 36,00 1.500,00 54.000,00

Aanbrengen verankering/koppeling (om de 3 meter) stuk 8,00 300,00 2.400,00

Grond aanvullen m
3 224,00 25,00 5.600,00

Afwerken grondaanvulling/aanleggen fietspad m
2 112,00 70,00 7.840,00

Plaatsen veerpont

Aanbrengen lierconstructie op de landhoofden van de kistdam stuk 2,00 3.250,00 6.500,00

Plaatsen/aanpassen veerpont (hergebruik aanname 3 m lang) stuk 1,00 2.500,00 2.500,00

Benoemde directe bouwkosten 89.800,00

Nader te detaileren

Bewegingswerk veerpont (herontwerp) post 1,00 10.000,00 10.000,00

Directe bouwkosten 99.800,00

Uitvoeringskosten [%] 8% 7.984,00 1,00 7.984,00

Algemene kosten [%] 6% 5.988,00 1,00 5.988,00

Winst [%] 5% 4.990,00 1,00 4.990,00

Risico [%] 3% 2.994,00 1,00 2.994,00

Bijdragen (RAW, FCO) 0% 299,40 1,00 299,40

Indirecte bouwkosten 22.255,40

Voorziene bouwkosten 122.055,40

VAT KOSTEN

Engineeringskosten 10% 12.205,54 1,00 12.205,54

Onderzoeken 5% 6.102,77 1,00 6.102,77

Kosten opdrachtgever tijdens uitvoering - directie en toezicht, backoffice 5% 6.102,77 1,00 6.102,77

Overig 3% 3.661,66 1,00 3.661,66

Investeringskosten 150.128,14

Reservering

Onzekerheidsreserve / te bepalen door opdrachtgever 0% 0,00 1,00 0,00

Reservering scopewijzigingen / te bepalen door opdrachtgever 0% 0,00 1,00 0,00

Raming, de omzetbelasting niet inbegrepen. 150.128,14

2/12



36795 - Heemstede schetsontwerp fietsverbinding Cruquiushaven

Indicatieve kostenspecificatie hergebruik huidige kettingveer en vervanging slibscherm

Alle bedragen zijn in Euro  (EUR)

OMSCHRIJVING EEN HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL

HEID RESULTAATS PER BEDRAG

Kostenraming ontwerp en realisatie huidige kettingveer en vervanging slibscherm VERPLICHTING EENHEID IN

Schetsontwerp IN EURO

EURO

Slopen/aanpassen bestaande constructie

Onderhouden huidige lierconstructie stuk 2,00 250,00 500,00

Vevangen en verplaatsen slibscherm (28 m)

Trekken bestaande planken m
2 116,00 15,00 1.740,00

Aanbrengen slibscherm, leveren damplanken (110 kg per m2) kg 12.760,00 1,15 14.674,00

Aanbrengen slibscherm, aanbrengen damplanken m
2 116,00 15,00 1.740,00

Handbediende klep/schuif, overig stuk 1,00 7.500,00 7.500,00

Plaatsen veerpont

Onderhoud en terugplaatsenveerpont stuk 1,00 2.500,00 2.500,00

Benoemde directe bouwkosten 28.654,00

Nader te detaileren

Lierconstructie (Vergroten koppel t.b.v. kracht op ketting?) post 1,00 15.000,00 15.000,00

Directe bouwkosten 43.654,00

Uitvoeringskosten [%] 8% 3.492,32 1,00 3.492,32

Algemene kosten [%] 6% 2.619,24 1,00 2.619,24

Winst [%] 5% 2.182,70 1,00 2.182,70

Risico [%] 3% 1.309,62 1,00 1.309,62

Bijdragen (RAW, FCO) 0% 130,96 1,00 130,96

Indirecte bouwkosten 9.734,84

Voorziene bouwkosten 53.388,84

VAT KOSTEN

Engineeringskosten 10% 5.338,88 1,00 5.338,88

Onderzoeken 0% 0,00 1,00 0,00

Kosten opdrachtgever tijdens uitvoering - directie en toezicht, backoffice 0% 0,00 1,00 0,00

Overig 0% 0,00 1,00 0,00

Investeringskosten 58.727,73

Reservering

Onzekerheidsreserve / te bepalen door opdrachtgever 0% 0,00 1,00 0,00

Reservering scopewijzigingen / te bepalen door opdrachtgever 0% 0,00 1,00 0,00

Raming, de omzetbelasting niet inbegrepen. 58.727,73
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36795 - Heemstede schetsontwerp fietsverbinding Cruquiushaven

Indicatieve kostenspecificatie aangepaste veerpontverbinding - kabelveerpont

Alle bedragen zijn in Euro  (EUR)

OMSCHRIJVING EEN HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL

HEID RESULTAATS PER BEDRAG

Kostenraming ontwerp en realisatie kabelveerpont VERPLICHTING EENHEID IN

Schetsontwerp IN EURO

EURO

Slopen/aanpassen bestaande constructie

Verwijderen oude/huidige lierconstructie stuk 2,00 445,00 890,00

Plaatsen veerpont

Leveren en aanbrengen/monteren kabel m 80,00 75,00 6.000,00

Plaatsen/aanpassen veerpont (hergebruik; niet bekend of oude ponton geschikt is) stuk 1,00 5.000,00 5.000,00

Benoemde directe bouwkosten 11.890,00

Nader te detaileren

Bewegingswerk veerpont (herontwerp) post 1,00 12.500,00 12.500,00

Portaalconstructie t.b.v. verhogen positie kabel stuk 2,00 7.500,00 15.000,00

Directe bouwkosten 39.390,00

Uitvoeringskosten [%] 8% 3.151,20 1,00 3.151,20

Algemene kosten [%] 6% 2.363,40 1,00 2.363,40

Winst [%] 5% 1.969,50 1,00 1.969,50

Risico [%] 3% 1.181,70 1,00 1.181,70

Bijdragen (RAW, FCO) 0% 118,17 1,00 118,17

Indirecte bouwkosten 8.783,97

Voorziene bouwkosten 48.173,97

VAT KOSTEN

Engineeringskosten 8% 3.853,92 1,00 3.853,92

Onderzoeken 5% 2.408,70 1,00 2.408,70

Kosten opdrachtgever tijdens uitvoering - directie en toezicht, backoffice 5% 2.408,70 1,00 2.408,70

Overig 3% 1.445,22 1,00 1.445,22

Investeringskosten 58.290,50

Reservering

Onzekerheidsreserve / te bepalen door opdrachtgever 0% 0,00 1,00 0,00

Reservering scopewijzigingen / te bepalen door opdrachtgever 0% 0,00 1,00 0,00

Raming, de omzetbelasting niet inbegrepen. 58.290,50
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36795 - Heemstede schetsontwerp fietsverbinding Cruquiushaven

Indicatieve kostenspecificatie dubbele ophaalbrug met aanbruggen

Alle bedragen zijn in Euro  (EUR)

OMSCHRIJVING EEN HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL

HEID RESULTAATS PER BEDRAG

Kostenraming ontwerp en realisatie dubbele ophaalbrug met aanbruggen VERPLICHTING EENHEID IN

Schetsontwerp IN EURO

EURO

Slopen/aanpassen bestaande constructie

Verwijderen lierconstructie stuk 2,00 445,00 890,00

Verplaatsen remmingswerk naar gemeentewerf (3 palen en 2 wrijfgordingen) stuk 4,00 900,00 3.600,00

Aanpassen betonnen landhoofd stuk 2,00 5.150,00 10.300,00

Slibscherm (28 m)

Trekken bestaande planken m
2 116,00 15,00 1.740,00

Aanbrengen slibscherm, leveren damplanken (110 kg per m2) kg 12.760,00 1,15 14.674,00

Aanbrengen slibscherm, aanbrengen damplanken m
2 116,00 15,00 1.740,00

Handbediende klep/schuif, overig stuk 1,00 7.500,00 7.500,00

Plaatsen aanbruggen (2 x 14 m)

Aanbrengen funderingspaal stuk 20,00 950,00 19.000,00

Aanbrengen kesp stuk 10,00 1.500,00 15.000,00

Leveren liggers 2x4x14 m (45 kg/m) kg 5.040,00 1,28 6.451,20

Verstijvingsschotten kg 504,00 1,28 645,12

Fabricage kg 5.544,00 1,50 8.316,00

Conserveren/duplex kg 5.544,00 1,00 5.544,00

Leveren en aanbrengen houten dekplank inclusief safe-grip-systeem (2,5 m breed) m
2 70,00 60,00 4.200,00

Aanbrengen leuningwerk (2x22+2x7 m) m 70,00 175,00 12.250,00

Plaatsen dubbele ophaalbrug (7 m)

Aanbrengen dubbele ophaalbrug (2x A=8,75 m
2
) m

2 17,50 5.000,00 87.500,00

Leveren en aanbrengen draaipunten post 1,00 23.000,00 23.000,00

Benoemde directe bouwkosten 199.350,32

Nader te detaileren

Bewegingswerk dubbele ophaalbrug post 1,00 50.000,00 50.000,00

Directe bouwkosten 249.350,32

Uitvoeringskosten [%] 8% 19.948,03 1,00 19.948,03

Algemene kosten [%] 6% 14.961,02 1,00 14.961,02

Winst [%] 5% 12.467,52 1,00 12.467,52

Risico [%] 3% 7.480,51 1,00 7.480,51

Bijdragen (RAW, FCO) 0% 748,05 1,00 748,05

Indirecte bouwkosten 55.605,12

Voorziene bouwkosten 304.955,44

VAT KOSTEN

Engineeringskosten 10% 30.495,54 1,00 30.495,54

Onderzoeken 5% 15.247,77 1,00 15.247,77

Kosten opdrachtgever tijdens uitvoering - directie en toezicht, backoffice 5% 15.247,77 1,00 15.247,77

Overig 3% 9.148,66 1,00 9.148,66

Investeringskosten 375.095,19

Reservering

Onzekerheidsreserve / te bepalen door opdrachtgever 0% 0,00 1,00 0,00

Reservering scopewijzigingen / te bepalen door opdrachtgever 0% 0,00 1,00 0,00

Raming, de omzetbelasting niet inbegrepen. 375.095,19
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36795 - Heemstede schetsontwerp fietsverbinding Cruquiushaven

Indicatieve kostenspecificatie draaibrug met aanbruggen

Alle bedragen zijn in Euro  (EUR)

OMSCHRIJVING EEN HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL

HEID RESULTAATS PER BEDRAG

Kostenraming ontwerp en realisatie draaibrug met aanbruggen VERPLICHTING EENHEID IN

Schetsontwerp IN EURO

EURO

Slopen/aanpassen bestaande constructie

Verwijderen lierconstructie stuk 2,00 445,00 890,00

Verplaatsen remmingswerk naar gemeentewerf (3 palen en 2 wrijfgordingen) stuk 4,00 900,00 3.600,00

Aanpassen betonnen landhoofd stuk 2,00 5.150,00 10.300,00

Slibscherm (28 m)

Trekken bestaande planken m
2 116,00 15,00 1.740,00

Aanbrengen slibscherm, leveren damplanken (110 kg per m2) kg 12.760,00 1,15 14.674,00

Aanbrengen slibscherm, aanbrengen damplanken m
2 116,00 15,00 1.740,00

Handbediende klep/schuif, overig stuk 1,00 7.500,00 7.500,00

Plaatsen aanbruggen (2 x 11 m)

Aanbrengen funderingspaal stuk 16,00 950,00 15.200,00

Aanbrengen kesp stuk 8,00 1.500,00 12.000,00

Leveren liggers 2x4x11 m (45 kg/m) kg 3.960,00 1,28 5.068,80

Verstijvingsschotten kg 396,00 1,28 506,88

Fabricage kg 4.356,00 1,50 6.534,00

Conserveren/duplex kg 4.356,00 1,00 4.356,00

Leveren en aanbrengen houten dekplank inclusief safe-grip-systeem (2,5 m breed) m
2 55,00 60,00 3.300,00

Aanbrengen leuningwerk (2x22+2x7 m) m 58,00 175,00 10.150,00

Plaatsen draaibrug (13 m)

Aanbrengen draaibrug stuk 32,50 3.000,00 97.500,00

Benoemde directe bouwkosten 195.059,68

Nader te detaileren

Fundering draaipunt post 1,00 10.000,00 10.000,00

Bewegingswerk draaibrug post 1,00 30.000,00 30.000,00

Directe bouwkosten 235.059,68

Uitvoeringskosten [%] 8% 18.804,77 1,00 18.804,77

Algemene kosten [%] 6% 14.103,58 1,00 14.103,58

Winst [%] 5% 11.752,98 1,00 11.752,98

Risico [%] 3% 7.051,79 1,00 7.051,79

Bijdragen (RAW, FCO) 0% 705,18 1,00 705,18

Indirecte bouwkosten 52.418,31

Voorziene bouwkosten 287.477,99

VAT KOSTEN

Engineeringskosten 10% 28.747,80 1,00 28.747,80

Onderzoeken 5% 14.373,90 1,00 14.373,90

Kosten opdrachtgever tijdens uitvoering - directie en toezicht, backoffice 5% 14.373,90 1,00 14.373,90

Overig 3% 8.624,34 1,00 8.624,34

Investeringskosten 353.597,93

Reservering

Onzekerheidsreserve / te bepalen door opdrachtgever 0% 0,00 1,00 0,00

Reservering scopewijzigingen / te bepalen door opdrachtgever 0% 0,00 1,00 0,00

Raming, de omzetbelasting niet inbegrepen. 353.597,93
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36795 - Heemstede schetsontwerp fietsverbinding Cruquiushaven

Indicatieve kostenspecificatie pontonbrug met aanbruggen

Alle bedragen zijn in Euro  (EUR)

OMSCHRIJVING EEN HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL

HEID RESULTAATS PER BEDRAG

Kostenraming ontwerp en realisatie pontonbrug met aanbruggen VERPLICHTING EENHEID IN

Schetsontwerp IN EURO

EURO

Slopen/aanpassen bestaande constructie

Verwijderen lierconstructie stuk 2,00 445,00 890,00

Verplaatsen remmingswerk naar gemeentewerf (3 palen en 2 wrijfgordingen) stuk 4,00 900,00 3.600,00

Aanpassen betonnen landhoofd stuk 2,00 5.150,00 10.300,00

Slibscherm (28 m)

Trekken bestaande planken m
2 116,00 15,00 1.740,00

Aanbrengen slibscherm, leveren damplanken (110 kg per m2) kg 12.760,00 1,15 14.674,00

Aanbrengen slibscherm, aanbrengen damplanken m
2 116,00 15,00 1.740,00

Handbediende klep/schuif, overig stuk 1,00 7.500,00 7.500,00

Plaatsen aanbruggen (2 x 12,5 m)

Aanbrengen funderingspaal stuk 16,00 950,00 15.200,00

Aanbrengen kesp stuk 8,00 1.500,00 12.000,00

Leveren liggers 2x4x12,5 m (45 kg/m) kg 4.500,00 1,28 5.760,00

Verstijvingsschotten kg 450,00 1,28 576,00

Fabricage kg 4.950,00 1,50 7.425,00

Conserveren/duplex kg 4.950,00 1,00 4.950,00

Leveren en aanbrengen houten dekplank inclusief safe-grip-systeem (2,5 m breed) m
2 55,00 60,00 3.300,00

Aanbrengen leuningwerk (2x22+2x7 m) m 58,00 175,00 10.150,00

Plaatsen pontonbrug (10 m)

Aanbrengen pontonbrug m
2 25,00 500,00 12.500,00

Aanbrengen meerpalen voor tijdelijke ligplaats (stalen buispalen) stuk 2,00 1.200,00 2.400,00

Benoemde directe bouwkosten 114.705,00

Nader te detaileren

Aansluitconstructie aanbruggen en pontonbrug post 1,00 5.000,00 5.000,00

Directe bouwkosten 119.705,00

Uitvoeringskosten [%] 8% 9.576,40 1,00 9.576,40

Algemene kosten [%] 6% 7.182,30 1,00 7.182,30

Winst [%] 5% 5.985,25 1,00 5.985,25

Risico [%] 3% 3.591,15 1,00 3.591,15

Bijdragen (RAW, FCO) 0% 359,12 1,00 359,12

Indirecte bouwkosten 26.694,22

Voorziene bouwkosten 146.399,22

VAT KOSTEN

Engineeringskosten 10% 14.639,92 1,00 14.639,92

Onderzoeken 5% 7.319,96 1,00 7.319,96

Kosten opdrachtgever tijdens uitvoering - directie en toezicht, backoffice 5% 7.319,96 1,00 7.319,96

Overig 3% 4.391,98 1,00 4.391,98

Investeringskosten 180.071,03

Reservering

Onzekerheidsreserve / te bepalen door opdrachtgever 0% 0,00 1,00 0,00

Reservering scopewijzigingen / te bepalen door opdrachtgever 0% 0,00 1,00 0,00

Raming, de omzetbelasting niet inbegrepen. 180.071,03
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36795 - Heemstede schetsontwerp fietsverbinding Cruquiushaven

Indicatieve kostenspecificatie uitneembare brug met aanbruggen

Alle bedragen zijn in Euro  (EUR)

OMSCHRIJVING EEN HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL

HEID RESULTAATS PER BEDRAG

Kostenraming ontwerp en realisatie uitneembare brug met aanbruggen VERPLICHTING EENHEID IN

Schetsontwerp IN EURO

EURO

Slopen/aanpassen bestaande constructie

Verwijderen lierconstructie stuk 2,00 445,00 890,00

Verplaatsen remmingswerk naar gemeentewerf (3 palen en 2 wrijfgordingen) stuk 4,00 900,00 3.600,00

Aanpassen betonnen landhoofd stuk 2,00 5.150,00 10.300,00

Slibscherm (28 m)

Trekken bestaande planken m
2 116,00 15,00 1.740,00

Aanbrengen slibscherm, leveren damplanken (110 kg per m2) kg 12.760,00 1,15 14.674,00

Aanbrengen slibscherm, aanbrengen damplanken m
2 116,00 15,00 1.740,00

Handbediende klep/schuif, overig stuk 1,00 7.500,00 7.500,00

Plaatsen aanbruggen (2 x 14 m)

Aanbrengen funderingspaal stuk 20,00 950,00 19.000,00

Aanbrengen kesp stuk 10,00 1.500,00 15.000,00

Leveren liggers 2x4x14 m (45 kg/m) kg 5.040,00 1,28 6.451,20

Verstijvingsschotten kg 504,00 1,28 645,12

Fabricage kg 5.544,00 1,50 8.316,00

Conserveren/duplex kg 5.544,00 1,00 5.544,00

Leveren en aanbrengen houten dekplank inclusief safe-grip-systeem (2,5 m breed) m
2 70,00 60,00 4.200,00

Aanbrengen leuningwerk (2x22+2x7 m) m 70,00 175,00 12.250,00

Plaatsen uitneembare brug (7 m)

Leveren liggers 2x4x7 m (57 kg/m) kg 3.192,00 1,28 4.085,76

Verstijvingsschotten kg 319,20 1,28 408,58

Dwarsdragers 2x2,5m (18 kg/m) kg 90,00 1,28 115,20

Fabricage kg 3.601,20 1,50 5.401,80

Conserveren/duplex kg 3.601,20 1,00 3.601,20

Leveren en aanbrengen houten dekplank inclusief safe-grip-systeem (2,5 m breed) m
2 17,50 60,00 1.050,00

Aanbrengen leuningwerk (2x7 m) m 14,00 175,00 2.450,00

Plaatsen stalen buispalen voor tijdelijke ondersteuning brug stuk 4,00 1.200,00 4.800,00

Benoemde directe bouwkosten 133.762,86

Nader te detaileren

Opleggingen uitneembare brug post 2,00 2.500,00 5.000,00

Directe bouwkosten 138.762,86

Uitvoeringskosten [%] 8% 11.101,03 1,00 11.101,03

Algemene kosten [%] 6% 8.325,77 1,00 8.325,77

Winst [%] 5% 6.938,14 1,00 6.938,14

Risico [%] 3% 4.162,89 1,00 4.162,89

Bijdragen (RAW, FCO) 0% 416,29 1,00 416,29

Indirecte bouwkosten 30.944,12

Voorziene bouwkosten 169.706,97

VAT KOSTEN

Engineeringskosten 10% 16.970,70 1,00 16.970,70

Onderzoeken 5% 8.485,35 1,00 8.485,35

Kosten opdrachtgever tijdens uitvoering - directie en toezicht, backoffice 5% 8.485,35 1,00 8.485,35

Overig 3% 5.091,21 1,00 5.091,21

Investeringskosten 208.739,58

Reservering

Onzekerheidsreserve / te bepalen door opdrachtgever 0% 0,00 1,00 0,00

Reservering scopewijzigingen / te bepalen door opdrachtgever 0% 0,00 1,00 0,00

Raming, de omzetbelasting niet inbegrepen. 208.739,58
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36795 - Heemstede schetsontwerp fietsverbinding Cruquiushaven

Indicatieve kostenspecificatie rolbrug met aanbruggen

Alle bedragen zijn in Euro  (EUR)

OMSCHRIJVING EEN HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL

HEID RESULTAATS PER BEDRAG

Kostenraming ontwerp en realisatie uitneembare brug met aanbruggen VERPLICHTING EENHEID IN

Schetsontwerp IN EURO

EURO

Slopen/aanpassen bestaande constructie

Verwijderen lierconstructie stuk 2,00 445,00 890,00

Verplaatsen remmingswerk naar gemeentewerf (3 palen en 2 wrijfgordingen) stuk 4,00 900,00 3.600,00

Aanpassen betonnen landhoofd stuk 2,00 5.150,00 10.300,00

Slibscherm (28 m)

Trekken bestaande planken m
2 116,00 15,00 1.740,00

Aanbrengen slibscherm, leveren damplanken (110 kg per m2) kg 12.760,00 1,15 14.674,00

Aanbrengen slibscherm, aanbrengen damplanken m
2 116,00 15,00 1.740,00

Handbediende klep/schuif, overig stuk 1,00 7.500,00 7.500,00

Plaatsen aanbruggen (2 x 14 m)

Aanbrengen funderingspaal stuk 22,00 950,00 20.900,00

Aanbrengen kesp stuk 10,00 1.500,00 15.000,00

Leveren liggers 2x4x14 m (45 kg/m) kg 5.040,00 1,28 6.451,20

Verstijvingsschotten kg 504,00 1,28 645,12

Fabricage kg 5.544,00 1,50 8.316,00

Conserveren/duplex kg 5.544,00 1,00 5.544,00

Leveren en aanbrengen houten dekplank inclusief safe-grip-systeem (2,5 m breed) m
2 70,00 60,00 4.200,00

Aanbrengen leuningwerk (2x22+2x7 m) m 70,00 175,00 12.250,00

Plaatsen rolbrug (10 m)

Leveren liggers 2x4x10 m + 10x2 (75 kg/m) (2 vakwerkliggers) kg 7.500,00 1,28 9.600,00

Verstijvingsschotten kg 750,00 1,28 960,00

Dwarsdragers 6x2m (18 kg/m) kg 216,00 1,28 276,48

Fabricage kg 8.466,00 1,50 12.699,00

Conserveren/duplex kg 8.466,00 1,00 8.466,00

Leveren en aanbrengen looproosters (2 m breed) m
2 20,00 125,00 2.500,00

Aanbrengen leuningwerk (2x10 m) m 20,00 75,00 1.500,00

Leveren en aanbrengen railconstructie 2x10 m (57 kg/m) kg 1.140,00 1,28 1.459,20

Benoemde directe bouwkosten 151.211,00

Nader te detaileren

Bewegingswerk rolbrug post 1,00 50.000,00 50.000,00

Directe bouwkosten 201.211,00

Uitvoeringskosten [%] 8% 16.096,88 1,00 16.096,88

Algemene kosten [%] 6% 12.072,66 1,00 12.072,66

Winst [%] 5% 10.060,55 1,00 10.060,55

Risico [%] 3% 6.036,33 1,00 6.036,33

Bijdragen (RAW, FCO) 0% 603,63 1,00 603,63

Indirecte bouwkosten 44.870,05

Voorziene bouwkosten 246.081,05

VAT KOSTEN

Engineeringskosten 10% 24.608,11 1,00 24.608,11

Onderzoeken 5% 12.304,05 1,00 12.304,05

Kosten opdrachtgever tijdens uitvoering - directie en toezicht, backoffice 5% 12.304,05 1,00 12.304,05

Overig 3% 7.382,43 1,00 7.382,43

Investeringskosten 302.679,70

Reservering

Onzekerheidsreserve / te bepalen door opdrachtgever 0% 0,00 1,00 0,00

Reservering scopewijzigingen / te bepalen door opdrachtgever 0% 0,00 1,00 0,00

Raming, de omzetbelasting niet inbegrepen. 302.679,70
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36795 - Heemstede schetsontwerp fietsverbinding Cruquiushaven

Indicatieve kostenspecificatie alternatieve route A

Alle bedragen zijn in Euro  (EUR)

OMSCHRIJVING EEN HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL

HEID RESULTAATS PER BEDRAG

Kostenraming ontwerp en realisatie alternatieve route A VERPLICHTING EENHEID IN

Schetsontwerp IN EURO

EURO

Slopen/aanpassen bestaande constructie

Verwijderen lierconstructie stuk 2,00 445,00 890,00

Verplaatsen remmingswerk naar gemeentewerf (3 palen en 2 wrijfgordingen) stuk 4,00 900,00 3.600,00

Aanpassen fietsroute

Verkeersborden plaatsen stuk 10,00 350,00 3.500,00

Benoemde directe bouwkosten 7.990,00

Nader te detaileren

Verkeersplan post 1,00 2.500,00 2.500,00

Directe bouwkosten 10.490,00

Uitvoeringskosten [%] 8% 839,20 1,00 839,20

Algemene kosten [%] 6% 629,40 1,00 629,40

Winst [%] 5% 524,50 1,00 524,50

Risico [%] 3% 314,70 1,00 314,70

Bijdragen (RAW, FCO) 0% 31,47 1,00 31,47

Indirecte bouwkosten 2.339,27

Voorziene bouwkosten 12.829,27

VAT KOSTEN

Engineeringskosten 0% 0,00 1,00 0,00

Onderzoeken 0% 0,00 1,00 0,00

Kosten opdrachtgever tijdens uitvoering - directie en toezicht, backoffice 0% 0,00 1,00 0,00

Overig 0% 0,00 1,00 0,00

Investeringskosten 12.829,27

Reservering

Onzekerheidsreserve / te bepalen door opdrachtgever 0% 0,00 1,00 0,00

Reservering scopewijzigingen / te bepalen door opdrachtgever 0% 0,00 1,00 0,00

Raming, de omzetbelasting niet inbegrepen. 12.829,27
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36795 - Heemstede schetsontwerp fietsverbinding Cruquiushaven

Indicatieve kostenspecificatie alternatieve route B

Alle bedragen zijn in Euro  (EUR)

OMSCHRIJVING EEN HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL

HEID RESULTAATS PER BEDRAG

Kostenraming ontwerp en realisatie alternatieve route B VERPLICHTING EENHEID IN

Schetsontwerp IN EURO

EURO

Slopen/aanpassen bestaande constructie

Verwijderen lierconstructie stuk 2,00 445,00 890,00

Verwijderen en afvoeren naar gemeentewerf remmeningswerk (3 palen en 2 wrijfgordingen)stuk 4,00 900,00 3.600,00

Aanleggen fietspad (85 m)

Verwijderen begroeiing (strook 3 m breed) m
2 255,00 5,00 1.275,00

Aanleggen fietspad (2m breed m
2 170,00 74,00 12.580,00

Aanpassen fietsroute

Verkeersborden plaatsen stuk 8,00 350,00 2.800,00

Benoemde directe bouwkosten 21.145,00

Nader te detaileren

Verkeersplan post 1,00 2.500,00 2.500,00

Directe bouwkosten 23.645,00

Uitvoeringskosten [%] 8% 1.891,60 1,00 1.891,60

Algemene kosten [%] 6% 1.418,70 1,00 1.418,70

Winst [%] 5% 1.182,25 1,00 1.182,25

Risico [%] 3% 709,35 1,00 709,35

Bijdragen (RAW, FCO) 0% 70,94 1,00 70,94

Indirecte bouwkosten 5.272,84

Voorziene bouwkosten 28.917,84

VAT KOSTEN

Engineeringskosten 0% 0,00 1,00 0,00

Onderzoeken 0% 0,00 1,00 0,00

Kosten opdrachtgever tijdens uitvoering - directie en toezicht, backoffice 0% 0,00 1,00 0,00

Overig 0% 0,00 1,00 0,00

Investeringskosten 28.917,84

Reservering

Onzekerheidsreserve / te bepalen door opdrachtgever 0% 0,00 1,00 0,00

Reservering scopewijzigingen / te bepalen door opdrachtgever 0% 0,00 1,00 0,00

Raming, de omzetbelasting niet inbegrepen. 28.917,84
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36795 - Heemstede schetsontwerp fietsverbinding Cruquiushaven

Indicatieve kostenspecificatie alternatieve route C

Alle bedragen zijn in Euro  (EUR)

OMSCHRIJVING EEN HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL

HEID RESULTAATS PER BEDRAG

Kostenraming ontwerp en realisatie alternatieve route C VERPLICHTING EENHEID IN

Schetsontwerp IN EURO

EURO

Slopen/aanpassen bestaande constructie

Verwijderen lierconstructie stuk 2,00 445,00 890,00

Verwijderen en afvoeren naar gemeentewerf remmeningswerk (3 palen en 2 wrijfgordingen)stuk 4,00 900,00 3.600,00

Aanleggen fietspad ten noorden van de Cruquiushaven (85 m)

Verwijderen begroeiing (strook 3 m breed) m
2 255,00 5,00 1.275,00

Aanleggen fietspad (2m breed m
2 170,00 65,00 11.050,00

Aankopen grond ten zuiden van de Cruquiushaven (250 m)

Aankopen grond (strook 4 m breed) m
2 1.000,00 75,00 75.000,00

Aanleggen fietspad ten zuiden van de Cruquiushaven (250 m)

Verwijderen begroeiing (strook 3 m breed) m
2 750,00 5,00 3.750,00

Aanleggen fietspad (2m breed m
2 500,00 65,00 32.500,00

Aanpassen fietsroute

Verkeersborden plaatsen stuk 6,00 350,00 2.100,00

Benoemde directe bouwkosten 130.165,00

Nader te detaileren

Verkeersplan post 1,00 2.500,00 2.500,00

Directe bouwkosten 132.665,00

Uitvoeringskosten [%] 8% 10.613,20 1,00 10.613,20

Algemene kosten [%] 6% 7.959,90 1,00 7.959,90

Winst [%] 5% 6.633,25 1,00 6.633,25

Risico [%] 3% 3.979,95 1,00 3.979,95

Bijdragen (RAW, FCO) 0% 398,00 1,00 398,00

Indirecte bouwkosten 29.584,30

Voorziene bouwkosten 162.249,30

VAT KOSTEN

Engineeringskosten 0% 0,00 1,00 0,00

Onderzoeken 0% 0,00 1,00 0,00

Kosten opdrachtgever tijdens uitvoering - directie en toezicht, backoffice 0% 0,00 1,00 0,00

Overig 0% 0,00 1,00 0,00

Investeringskosten 162.249,30

Reservering

Onzekerheidsreserve / te bepalen door opdrachtgever 0% 0,00 1,00 0,00

Reservering scopewijzigingen / te bepalen door opdrachtgever 0% 0,00 1,00 0,00

Raming, de omzetbelasting niet inbegrepen. 162.249,30
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Titel : Variantenstudie pontje Meermond 

 

Rapportnummer : 36795-RAP-001  

 

 

 

 

 

Bijlage 2 Schets omleiding fietsroute 

 

 

In deze bijlage is de schets met de omleiding van de fietsroute, ontvangen van de gemeente  

d.d. 15 april jl., opgenomen.  
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