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Concept raadsbesluit 

Deraad besluit: 
I. een krediet van € 424.000,-- beschikbaar te stellen voor de aanleg van de vierde 

kinderwerktuin; 
II. de kapitaal- en exploitatielasten van de 4® kinderwerktuin te dekken uit toegekend structureel 

nieuw beleid (€ 150.000,--); 
III. de gemeentebegroting 2012 dienovereenkomstig te wijzigen. 

http://gen.nl


Publlekssamenvatt ing 

De stad Groningen kent 3 kinderwerktuinen (Beijum, Paddepoel en Helpman), waar leerlingen uit 
het basisonderwijs kennis maken met tuinieren en onderwijs krijgen in natuur en duurzaamheid. 
Aangezien de leerlingen veelal zijn aangewezen om op de fiets bij de tuin te komen, is het vrijwel 
ormiogelijk voor de scholen in Vinkhuizen, Gravenburg en Hoogkerk om gebruik te maken van een 
kinderwerktuin. Daarom heeft het college besloten dat er een 4̂  kinderwerktuin gerealiseerd moet 
worden aan de westkant van de stad. Om de tuin aan te leggen en te voorzien van opstallen is een 
investeringskrediet nodig van € 424.000,—. Via het college- en raadsvoorstel wordt dat krediet 
aangevraagd. 

Voorgesteld besluit 

De raad besluh: 
I. een krediet van € 424.000,-- beschikbaar te stellen voor de aanleg van de vierde 

kinderwerktuin; 
II. de kapitaal- en exploitatielasten van de 4® kinderwerktuin te dekken uit toegekend structureel 

nieuw beleid (€ 150.000,-); 
III. de gemeentebegroting 2012 dienovereenkomstig te wijzigen. 

Inleidlng 

In januari dit jaar is de raad geinformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de realisatie 
van de vierde kinderwerktuin. Wij hebben daarbij aangegeven dat, op basis van een uitvoerig 
locatieonderzoek in samenwerking met RO/EZ, de locatie Westpark als meest geschikte locatie naar 
voren kwam. Er is toen aangegeven dat bodemonderzoek wordt uitgevoerd om vast te stellen of de 
grond van het Westpark geschikt is om op te tuinieren en dat er gesprekken gaande waren om samen 
met scouting de Woudlopers te komen tot gezamenlijke huisvesting. 
Inmiddels is het bodemonderzoek afgerond en vastgesteld dat de grond (na bewerking) geschikt is 
om op te tuinieren. Met de Woudlopers is overeengekomen dat NDE huurder gaat worden van het 
pand dat zij recht tegenover de kinderwerktuin realiseren. NDE gaat het gebouw gebruiken 
gedurende de schooltijden, de Woudlopers na schooltijd, in het weekend en in de schoolvakanties. 

Met het realiseren van een kinderwerktuin op het Westpark wordt het bereik van NDE aanzienlijk 
vergroot, dat is nodig om de voorgenomen doelstelling uit "groeien en bloeien" en de kaders die in 
het Integraal Jeugdbeleid zijn vastgesteld, te kunnen realiseren. Tot op heden was het voor de 
scholen aan de westkant van de stad praktisch onmogelijk om gebruik te maken van een kinder
werktuin. Om dit op regelmatige basis te kunnen doen is het noodzakelijk dat de kinderwerktuin 
zich op redelijke fietsafstand van de scholen bevindt. De huidige kinderwerktuinen zijn gesitueerd in 
Beijum, Paddepoel en Helpman en daarmee slecht bereikbaar voor de scholen in Vinkhuizen, 
Gravenburg en Hoogkerk. 

Om de locatie van het Westpark geschikt te maken voor gebruik als kinderwerktuin is een 
investeringskrediet nodig van € 424.000,— (zie bijlagen). Overigens zijn de structurele kosten voor 
de vierde tuin op jaarbasis € 238.000,— (zie bijlage). Om de realisatie en continmteit van de vierde 
tuin mogelijk te maken zijn binnen de bestaande begroting keuzes gemaakt om deze meerkosten te 
dekken. Er wordt structureel minder gebruik gemaakt van de inhuur van IVN en er wordt meer 
ingezet op ontwikkeling van meer gestandaardiseerd onderwijsmateriaal voor het voortgezet 
onderwijs en er worden minder verschillende excursies en projecten ontwikkeld. In de fase van de 
opbouw van NDE was het noodzakelijk om substantieel de expertise van IVN in te zetten, maar 
inmiddels heeft NDE voldoende interne expertise en is de organisatie zover opgebouwd dat dit 
geminderd kan worden. De ervaring in het voortgezet onderwijs heeft geleerd dat men relatief 
weinig gebruik maakt van de ontwikkelde onderwijsmaterialen en meer behoefte heeft aan 
ondersteuning bij projecten. Dit laatste is minder kostenintensief dan het ontwikkelen van 
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onderwijsmateriaal. De afgelopen drie jaar heeft NDE een aantal prachtige excursies en projecten 
ontwikkeld ten behoeve van het basisonderwijs. Hier is tijdelijk extra geld en menskracht voor 
ingezet en heeft er voor gezorgd dat NDE een goed gevuld aanbod heeft. Nu wordt het accent 
verlegd van ontwikkeling naar onderhoud. 

Beoogd resultaat 

Van 2008 tot 2011 stonden de beleidsdoelstellingen voor NDE geformuleerd in de nota Groeien en 
Bloeien, deze nota werd in 2011 opgevolgd door de nota Integraal Jeugdbeleid (2011-2014). 
In deze nota is voor NDE het volgende doel geformuleerd: "Kinderen en jongeren maken kennis met 
de natuur en weten hoe zij kunnen bijdragen aan een duurzame wereld". Om dit doel te bereiken 
richt NDE zich met name op het basisonderwijs in de stad Groningen. Het betreft zowel het 
reguliere basisonderwijs als het speciaal basisonderwijs. De dienstverlening aan het basisonderwijs 
bestaat uit drie hoofdonderdelen: het geven van lessen op de kinderwerktuinen, het uitlenen van 
onderwijsmaterialen en het verzorgen van netwerkbijeenkomsten voor leerkrachten. 
Over de schooljaren 2009-2010 en 2010-2011 zijn daar de volgende resultaten over te melden. 

Schooljaar 
Aantal scholen in doelgroep 
scholeimetwerk 
Deelname scholennetwerk 

Kinderwerktuinen 

Uitleen 

Scholen die diensten 
afnemen van NDE 

2009 - 2010 
BO/SO 48 
VS0 6 
Gemiddeld 21 scholen 
Totaal 34 scholen 
26.800 leerervaringen 
27 scholen 

2.491 leerervaringen 
7 scholen 
39 scholen 

2010-2011 
BO/SO 49 
VS0 6 
Gemiddeld 27 scholen 
Totaal 38 scholen 
30.570 leerervaringen 
27 scholen 

7.171 leerervaringen 
22 scholen 
49 scholen 

Uit dit staatje is op te maken dat de scholen steeds beter NDE weten te vinden en uit een enquete is 
op te maken dat zij behoorlijk tevreden zijn over de dienstverlening (gemiddelde tevredenheid 
enquete 2011: 8,6 ). Met het realiseren van de kinderwerktuin op het Westpark zal naar verwachting 
het aantal scholen dat lessen op de tuin volgt minimaal met 10 toenemen en het aantal leerervaring 
zal stijgen naar 40.000. 

Kader 

In de nota Integraal Jeugdbeleid staat de volgende opdracht voor NDE: "Kinderen en jongeren 
maken kennis met de natuur en weten hoe zij kunnen bijdragen aan een duurzame wereld". 

Argumenten/afwegingen 

De kredietaanvraag is een uitvloeisel van het besluit om een 4® kinderwerktuin te realiseren. 
Qua locatie vraagt het Westpark een investering om de grond geschikt te maken voor tuinieren met 
kinderen. Daar staat tegenover dat de beschikbaarheid van een hectare grond in de nabijheid van 
scholen zeer schaars is en de kinderwerktuin perfect aansluit bij de wensen van de buurt qua 
invulling van het Westpark. 
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Maatschappeli jk draagvlak/part ic ipat ie 

Er zijn gesprekken gevoerd met de scholen in Hoogkerk, Gravenburg en Vinkhuizen. Alle scholen 
geven aan graag gebruik te willen maken van de kinderwerktuin op het Westpark. In het kader van 
de invulling van het Westpark zijn gesprekken gevoerd met de bewonersorganisaties van 
Vinkhuizen, de Held, Gravenburg en Hoogkerk. De plaimen om een kinderwerktuin op het 
Westpark te vestigen werden met enthousiasme ontvangen. 

Financiele consequenties 

De totale kosten van de aanleg van de 4^ kinderwerktuin worden geraamd op € 478.000,— 
(€ 360.000,- aanleg tuin, € 118.000,- opstallen). Aangezien er nog krediet beschikbaar is van 
€ 54.000,- , wordt nu een krediet van € 424.000,- gevraagd. De kapitaallasten worden gedekt uit 
structureel toegekend nieuw beleid (€ 150.000,-). De structurele kosten voor de 4* kinderwerktuin 
zijn op jaarbasis € 238.000,-. Herfmanciering van de € 88.000,- is gevonden birmen de bestaande 
begroting. 

Begrot ingswi jz iging voor investeringskrediet i '^ E^ i^^S^^ 
aanleg 4e kinderwerktuin NDE • ^. 
Betrokken dienst(en) OCSW 
Soort wijziging uittrekken investeringskrediet 
Tijdsplanning krediet 2012 

Wnanciele begrotingswijziging Uitgaven Inkomsten Saldo 
aanleg 4e kinderwerktuin NDE 424.000 -424.000 

0 
Totalen begrotingswijziging 424.000 0 -424.000 

Realisering en evaluatie 

Nog voor de zomer wordt een onderhandse aanbesteding gestart, na het raadsbesluit wordt gegund. 
Oplevering wordt verwacht rond de jaarwisseling 2012-2013. De tuinen kunnen naar verwachting in 
het voorjaar in gebruik genomen worden. 
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y Grontmij 

Not i t ie 

Referentienummer Datum Kenmerk 

20 mei 2012 319556 

Betreft 

Schoolwerktuinen Westpark Groningen 

1 Inleiding 
De Dienst OCSW van de gemeente Groningen wil ter plaatse van de westelijk kavel van het 
Westpark schooltuinen inrichten. De ruimtelijke randvoorwaarden hiervoor zijn verwoord in een 
mail van 24 februari 2012. Dit Programma van Eisen is uitgangspunt bij het uitwerkenvan de 
plannen. 

Aan Grontmij zijn de volgende vragen gesteld: 
1. Welke maatregelen moeten getroffen worden om de grond 'tuingereed' te maken con

form het Programma van Eisen? 
2. Wat zijn de kosten voor de inrichting van de schooltuinen? 
3. Wat is een haalbare planning, waarbij ervan uitgegaan kan worden dat de scholen in 

september/oktober 2012 over de tuinen moeten kunnen beschikken? 
4. Kan Grontmij een bestek opstellen voor het aanbesteden van de uit te voeren werk

zaamheden? 

2 Verricht onderzoel^ 
Voor het uitwerken en besteksgereed maken van de plannen zijn de volgende werkzaamheden 
uitgevoerd: 
• in aanvulling op het door Terra Bodemonderzoek B.V. uitgevoerde milieukundige bodemon

derzoek zijn voor het bodemkundig en cultuurtechnisch onderzoek tien boringen tot 2,0 m be
neden het maaiveld verricht. Ter plaatse van de poel aan de noordzijde zijn drie boringen 
doorgezet tot 4,0 m beneden het maaiveld. De bij de boringen vrijkomende grond is per te 
onderscheiden bodemlaag beschreven, waarbij aandacht is besteed aan de granulaire sa
menstelling, het organische stofgehalte, de structuur en waterdoorlatendheid van de grond en 
de zogenaamde hydromorfe profielkenmerken. Met dit laatste is inzicht verkregen in de fluc-
tuatie van de grondwaterstand. 

• Het nemen van drie monsters van de bovengrond tot 0,30 a 0,35 m beneden het maaiveld. 
Deze monsters zijn ten behoeve van het bepalen van de bemestingstoestand op het bedrijfs-
laboratorium BLGG te Oosterbeek onderzocht; 

• Het ter plaatse van het gebouw uitvoeren van twee sonderingen tot 19 a 20 m beneden het 
maaiveld; 

• Het naverkennen van de terreinsituatie en het uitvoeren van een hoogtemeting. Gelijktijdig 
met de naverkenning zijn vier dwarsprofielen gemeten. 

• Voor het verkrijgen van inzicht in de ligging van kabels en leidingen is een KLIC-melding wor-
gedaan 
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3 Aanlegadviezen en uitgangspunten 
In dit hoofdstuk zijn de adviezen voor de aanleg van de schoolwerktuin beschreven en is het 
Programma van Eisen verder uitgewerkt. In het PvE zijn de afspraken weergegeven van het 
overleg op 11 mei 2012 ten aanzien van het materiaalgebruik en de terreininrichting. Hierbij is de 
ontwikkelschets voor de schoolwerktuinen d.d. 11 mei 2012 uitgangspunt geweest. 

3.1 Aanlegadviezen 
Uit de resultaten van het bodemonderzoek blijkt dat het terrein is opgehoogd met licht puinhou-
dende grond. Deze grond bestaat ovenwegend uit stugge en licht humeuze klei. Plaatselijk en op 
verschillende diepten zijn zandige tussenlagen aangetroffen. De grond is van elders aangevoerd. 
Aan de noordkant van het perceel, ter plaatse van de te graven vijver, komt ongerijpte matig zwa
re klei in de ondergrond. Opvallend is dat bij de boringen 8 en 9 op circa 2,70 a 3,00 m beneden 
het maaiveld katteklei aanwezig is. Deze klei is vaak extreem zuur en absoluut ongeschikt om te 
verwerken in plantvakken of de tuin. 

Uit de opname van de grondwaterstanden blijkt dat de grondwaterstanden ter plaatse van het 
terrein sterk varieren. Het betreft schijngrondwaterspiegels, die ontstaan op de vaak zeer slecht 
ondoorlatende kleilagen. Uit de roast- en reductievlekken in de opgeboorde grond valt af te leiden 
dat het grondwater in langdurig natte perioden op sommige plaatsen tot vlak onder het maaiveld 
kan stijgen. 

Uit de hoogtemeting van het terrein blijkt dat de gemiddelde maaiveldhoogte ter plaatse van de 
schoolwerktuin NAP + 1,35 m bedraagt. De hoogteligging varieert van NAP + 0,85 m tot NAP + 
1,55 m. 

Op basis van de onderzoeksgegevens kan worden afgeleid dat de grond ter plaatse van het ter
rein niet of nauwelijks geschikt is voor de aanleg van een schoolwerktuin. Derhalve wordt geadvi
seerd de volgende werkzaamheden uit te voeren. 

• Het terrein maaien en het maaisel afvoeren; 
• De zode stukfrezen met een lelyfrees; 
• Graven van de vijver tot NAP -0,65 m. De uitkomende grond verwerken in de greppel aan de 

oostzijde van het perceel; 
• Het terrein spitten met een kraan, waarbij de spitzool NAP +0,85 m bedraagt. Na het spitten is 

dan overal een losse laag aanwezig met een dikte van 0,50 m. 
• Spoor-aan-spoor aanrijden 
• Het terrein profileren met een kilverbak Het terrein wordt afgewerkt op een hoogte van NAP + 

1,35 ma 1,40m; 
• Draineren in de lengterichting van het terrein op een diepte van NAP + 0,80 m tot NAP +0,70 

m, waarbij de uitkomende grond tussen de drainagesleuven kan worden venwerkt. De drains 
monden op NAP +0,70 m uit in pvc-controleputten met een diameter van 315 mm. Deze con-
troleputten worden midden in het terrein geplaatst en worden met eikaar verbonden met een 
dichte pvc-leiding met een diameter van 125 mm. De verzamelleiding mondt uit in de aan de 
westzijde gelegen watergang. De afstand tussen de drainagebuizen bedraagt 4,0 m. De 
drainsleuven worden tot aan maaiveld aangevuld met matig grof, leem- en humusarm zand 
(M50 cijfer 220-270 mu, leemgehalte < 5 %, organische stofgehalte < 1 %). Er wordt gedrai-
neerd met pvc ribbeldrains met een diameter van 65 mm en voorzien van een omhulling met 
een O90-getal van 450. 

• Het terrein ophogen met 0,50 m (vast gemeten) humeus, matig fijn, matig leemarm zand (M50 
cijfer 180-230 mu, leemgehalte 6-10 %, een organische stofgehalte van 6-10 %, zuurgraad: 
pH-KCI 5,2-7,0). De teelaarde moet vrij zijn van puin en grond. Ter plaatse van de paden en 
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verhardingen aanbrengen van zand. (M50 cijfer 180-230 mu, leemgehalte < 5%, organisch 
stofgehalte < 1%). 

• Aanbrengen voorraadbemesting. Hiervoor dient de aannemer een analyse te overleggen. Ten 
behoeve van het bestek kan worden uitgegaan van 5 kg/are tripelfosfaat en 3 kg/are patent-
kali 

• De plantvakken na-egaliseren en de bemesting doorwerken met een rotorkopeg 

3.2 Uitgangspunten 
3.2.1 Verhardingen/trappen 
• Middenpad: breedte 1,70 m. In het midden een 0,50 x 0,50 x 0,08 m betontegel; aan weers-

zijde opgesloten door een op z'n kop gestrate grassteen 0,40 x 0,60 x 0,10 m; 
• Bij de entree: toegangspad (breedte 4,0 m) en 'schuin' (breedte 1,20 m, exclusief opsluitban-

den) gelegen oost-westpad: rode betonstenen 0,20 x 0,05 x 0,10 m; 
• Oost-west gesitueerde pad, breedte 1,20 m aan de noordkant: rode betonstenen 0,20 x 0,05 x 

0,10 m. Aan een zijde voorzien van een betonnen molgoot (fietsersgoot). Dit pad sluit aan de 
westzijde aan op een trap met een breedte van 1,20 m. Deze trap bestaat uit betonelemen-
ten, aan een kant voorzien van een molgoot en aan de andere kant van een roestvrijstalen 
leuning; 

• Ter plaatse van de berging voor compost: betonplaten 2,00 x 2,00 x 0,14 m. 
• Voor de schuilhut en het pleintje voor het entreegebouw : grijze betontegels 0,50 x 0,50 x 0,08 

m; 
• Aan de zuidkant wordt vanaf het toegangspad tot aan het maaipad een pad aangelegd be

staande uit grasstenen, breedte 3,0 m, dikte van de zandonderbouw 0,40 m; 
• Ter hoogte van de schuilhut wordt een op het talud aan de westkant een extra rvs-leuning van 

de bovenkant van het talud tot aan de maaipad aangebracht; 
• De overige paden worden niet voorzien van een verharding. 

3.2.2 Hekwerken 
Rond het terrein wordt een hekwerk aangebracht, bestaande uit zwarte gemoffelde dubbelstaaf-
matten. De hoogte aan de noord-, oost- en westkant bedraagt 1,20 m. Hierin rekening houden 
met het aanbrengen van twee looppoorten aan de westkant met een breedte van 1,50 m. Aan de 
zuidzijde bij de entree is de hoogte 2,0 m. Hierin wordt een poort aangebracht met een breedte 
van 4,0 m. 

3.2.3 Waterputten 
Op het terrein moeten twee waterputten worden aangebracht. Deze bestaan uit betonnen ringen 
met een diameter van 1,50 m en een onderafdichting. De putten worden gevoed vanuit de water-
gang aan de westkant. Geadviseerd wordt een pompput aan te brengen met leidingen naar deze 
twee putten en naar de vijver aan de noordkant van het terrein. 

3.2.4 Vijver 
Aan de noordkant dient een vijver te worden gegraven. De bodemdiepte bedraagt NAP - 0,55 m 
en de rand afwerken op een hoogte van NAP + 1,45 m. rekening houdend met de aanwezigheid 
van katteklei in de ondergrond en de kans op een extreem lage zuurgraad dient de vijver te wor
den voor zien van een EPDM folie met een dikte van 2 mm. Onder de folie 0,10 m matig grof 
zand aanbrengen. De taluds van de vijver minimaal 1:2 en voorzien van een aantal banketten op 
verschillende diepte. Aan de zuidkant van de vijver aanbrengen van twee 'geschakelde' vionders 
van 4,0 m 8,0 m. De vionders funderen op betonnen liggers. De vionders bestaan uit larix. De 
vijver voeden met water afkomstig uit de watergang aan de westkant (zie ook 3.2.3) en voorzien 
van een overstort. 
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3.2.5 Beplanting 
Rekening houden met het leveren een aanbrengen van 120 m beuken haag (Fagus sylvatica), 
drie planten per ml . De hagen voorzien van palen h.o.h. 2,0 m met draad. 
Aan de oostzijde aanbrengen van een beplantingsstrook met een breedte van 2,0 m. Hierin op
nemen het leveren en aanbrengen van een (vruchtdragende) struik per m2. Voor de beplanting 
een stelpost opnemen van € 5.000,--

3.2.6 Overige 
Ter hoogte van de schuilhut in de watergang aan de westkant een vionder aanbrengen zoals 
beschreven bij de vijver. De afmeting van deze vionder bedraagt 4,0 x 10,0 m. 

Het entreegebouw en de schuilhut moeten voorzien worden van elektriciteit en water. In het en
treegebouw tevens rekening houden met de aansluiting op het riool. 
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Volgnr. 

1 
2 

3 
4 
5 
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7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

22 
23 
24 
25 
26 
27 

28 
29 

30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

Omschri jv ing 

Opruimingswerk 
Oprulmingswerk 
Maaien terrein, vrijkomend maaisel afvoeren 

Grondwerk 
Grond ontgraven uit vijver, vervoeren en venwerken in greppel 
Grond ontgraven uit cunet toegangspad- maaipad + verv. en venw. 
Aanbrengen zand In cunetten toegangspad- maaipad 
Aanbrengen grof zand, 0,10 m dik, onder vijverfolie 
Frezen bestaande zode 
Spitten terrein, diepte 0,50 m 
Spoor aan spoor aanrijden terrein 
Kilveren terrein 
Ophogen terrein met 0,40 m teelaarde 
Ophogen terrein met 0,50 m zand, paden 
Aanbrengen voorraadbemesting 
Na egallseren en rotorkopeggen plantvakken 

Leidingwerk 
Aanbrengen drainage diam 65 mm, incl. grondwerk en drainzand 
Aanbrengen drainageputten, pvc 315 mm 
Aanbrengen verzamelleiding, diam. PVC 125 mm, Incl. grondwerk 
Aanbrengen waterputten, diam. 1500 mm, hoog ca. 1,00 m 
Aanbrengen pompput t.b.v. voeden waterputten en vijver 
Aanbrengen leidingwerk HOPE diam. 110 mm t.b.v. pompput 
Aanbrengen overstortleiding vijver, PVC, diam. 250 mm 

Verhardingen 
Aanbrengen tegels 500x500x80 mm, middenpad, schuilhut en plein 
Aanbrengen graskeien op de kop, middenpad 
Aanbrengen graskeien pad toegangspad-maaipad 
Aanbrengen prefab betonplaten 2,00x2,00x0,14 m,berging compost 
Aanbrengen betonstraatstenen, rood, entree en paden oost-west 
Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm 

Groenvoorzieningen 
Afwerken en inzaaien groenstroken/bermen/paden 
Aanbrengen beplanting 

Overig 
Aanbrengen trapelementen, 1,20 m met fietsgoot en leuning, eenzijdig 
Aanbrengen hekwerk, hoog 1,20 m, incl. poort, breed 4,00 m 
Aanbrengen hekwerk, hoog 1,20 m, incl. 2 looppoorten, breed 1,50 m 
Aanbrengen EPDM-folie, dik 2 mm in vijverbodem, incl. lassen 
Aanleg riolering entreegebouw (geschat, afhankelijk best, riolering) 
Ter beschikking stellen keet, personeel en materiaal 
Eenmalige kosten 

Een
heid 

euro 
are 

m3 
m3 
m3 
m3 
are 
are 
are 
are 
m3 
m3 
are 
are 

m 
st 
m 
st 
st 
m 
m 

m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m 

are 
euro 

m 
m 
m 
m2 

euro 
euro 
euro 

Hoeveel
heid 

1.500 
125 

800 
75 

350 
50 

125 
125 
125 
125 

3.980 
985 
65 
65 

1800 
9 

70 
2 
1 

220 
30 

740 
260 
140 
150 
585 
745 

50 
5.000 

10 
70 

370 
480 

5.000 
2.500 
5.000 

Eenh. 
pri js 

1,00 
6,00 

3,75 
3,75 

15,00 
17,00 
2,50 

45,00 
15,00 
5,00 

17,00 
13,50 
10,00 
5,00 

7,15 
250,00 
20,00 

750,00 
5.000,00 

20,00 
27,00 

25,00 
25,00 
24,00 
35,00 
30,00 
9,50 

22,00 
1,00 

400,00 
70,00 
50,00 
7,50 
1,00 
1,00 
1,00 

Totaal 

1.500,00 
750,00 

3.000,00 
281,25 

5.250,00 
850,00 
312,50 

5.625,00 
1.875,00 

625,00 
67.660,00 
13.297,50 

650,00 
325,00 

12.870,00 
2.250,00 
1.400,00 
1.500,00 
5.000,00 
4.400,00 

810,00 

18.500,00 
6.500,00 
3.360,00 
5.250,00 

17.550,00 
7.077,50 

1.100,00 
5.000,00 

4.000,00 
4.900,00 

18.500,00 
3.600,00 
5.000,00 
2.500,00 
5.000,00 
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^ Grontmij 

Proj.nr. 
Datum 

: 319556 
: 31 mei 2012 

Concept 

Globale kostenramlng inzake : Aanleg Kinderwerktuin Westpark Groningen 
Onderdeel: 
Opdrachtgever: Gemeente Groningen 

Gebaseerd op de ontwikkelingsschets Schooltuinen Westpark Groningen 

Grontmij Nederiand B.V. 

Nieuwe Stationsweg 4 
9751 SZ Haren 
Postbus 125 
9750 AC Haren 
T +31 50 533 44 55 
F +31 50 534 96 11 
W www.grontmij.nl 

Volgnr. Omschrijving Een
heid 

SUBTOTAAL 
Uitvoering, algemene kosten, winst & risco 
Onvoorzien 

Aanneemsom 

Additioneel toezicht 
Directiekosten 

Totaal excl. BTW 

BTW 

Hoeveel
heid 

Eenh. 
prijs 

8 % 
5 % 

3 % 
5 % 

19 % 

Nutsvoorzieningen (geschat) (incl. BTW) 

Ter afronding 

Totaal incl. BTW 

€ 

€ 

€ 

Totaal 

238.068,75 
19.045,50 
11.903,44 

269.017,69 

8.070,53 
13.450,88 

290.539,10 

55.202,43 

15.000,00 

58,47 

360.800,00 

|ij het opstellen van deze kostenramlng Is geen rekening gehouden met: 
- Eventuele aanpassing van de riolering 
- Werkzaamheden buiten de aangegeven werkgrenzen 
- (Ver)leggen kabels en leidingen van nutsbedrijven 
- Aanbrengen opstallen als: entreegebouw, fietsenstalling, overkapping, bijenstal en landmark 
- Eventueel vrijkomend verontreinigde grond 
- Grondaankopen 

Opgesteld L. Wolthuis 

Gecontroleerd S.A. Hoekstra 

i Goedgekeurd S.A. Hoekstra 

Pagina 2 van 2 
File: GKkind«wwkluin20120531SH.x!sx 

www.grontmlj.ni 

http://www.grontmij.nl
http://www.grontmlj.ni


(5-6-2012) Chris Westerhoff - Ontwikkelschets schooltuinen Westerpark cpt.jpg Pagina 1 

i i 

J 

? 

IHI—I" t o 
Ontwikkelschets Schooltuinen Westerpark Groningen 

03 

Q 
m N 



BIJLAGE 

Wijzigingen na bespreking 17-4-2012/7-5-2012 

TOTAALOVERZICHT 3 GEBOUWEN TBV KINDERWERKTUIN WESTPARK 

1: hoofdgebouw 

2: schuilhut 

3: Bijenstal 

BETREFT RAMINGEN GEBOUW+BESTRATING 

totaa Iprijzen 

excl. BTW 

1: HOOFDGEBOUW afm. 5 x 7 m l , totaal 35 m2 

incl. omheining+dak van 8 x 10 m l en incl. basisgebouw 
als Beyum, met groene dakbedekking, gehele 
basisgebouw vloer,wand,dak geisoleerd 

incl. achterwand en 2 zijwanden met Cortenstaal 
incl. volledig gevlinderde betonvloer van 8 x 10 

dit is concequentie heiwerk 

incl. heiwerk met buispalen 

incl. buitenbekleding van inlands Larix(onbehandeld) 
incl. kosten constructeur-i-uitwerken constructie 

incl. tekenkosten en aanvragen bouwvergunning 

ALS OPTIE: 
Mos-sedum dak max. 50 kg/m2 en dan 

incl. wortelwerende dakbedekking en 

incl. verzwaren dakconstructie 

totaalprijs € 66.365,00 

meer € 10.450,00 

2: SCHUILHUT afm. 5 x 8 m l , totaal 40 m2 

uitvoering als prefab berging bouwer 

incl. inrichting schuilhut 
incl. bestrating in schuilhut, 40 m2 klinkerbestrating 

incl. zijwanden van Cortenstaal 

incl. groene golfplaten op lessenaarsdak 
incl. bekleding van inlands Larix(onbehandeld) 

totaalprijs € 12.450,00 

3: BIJENSTAL afm 5 x 8 m l , totaal 40 m2 totaalprijs 

uitvoering met lessenaarsdak als als prefab houtbouwer 

incl. Inrichting bijenstal 

incl. bestrating in bijenstal, 40 m2 klinkerbestrating 

incl. groene golfplaten op lessenaarsdak 

incl. bekleding van inlands Larix(onbehandeld) 

totaal 3 gebouwen excl. btw 

excl. rioleringen,water, electra, leges enz. 

excl bestrating buiten de gebouwen en voorzieningen 

op het terrein 

€ 9.500,00 

€ 88.315,00 
€ 105.094,85 

€ 12.435,50 
€ 117.530,35 

J. Beugeling 

Bouwbedrijf Plas Assen b.v. 

16-4-2012 le raming 
4-5-2012 2e raming 

22-5-2012 aanvraag 



totaal 3 gebouwen incl. btw 

meerwerk sedumdak incl. btw 

totaal 3 gebouwen incl. btw 



Kpl 1 
7145 
7145 
7145 
7145 
7145 

718035 
718035 
718035 
718035 
718035 
718035 
718035 
718035 
718035 

Rek Omschrijving 
41101 tuinleider 1 fte schaal 9 
41101 educatie 0,4 fte schaal 9 
41101 educatie 0,6 fte schaal 6 
41101 onderhoud 1 fte schaal 4 
46420 vorming en opieiding 
42260 rente 
42310 aflossing 
43230 gas 
45070 voorlichtingskosten 
46010 onderhoudswerkzaamheden 
46060 regie onderhoud 
46100 groenvoorziening 
46210 huur onroerende zaken 
51100 intverrekeningen 

Structureel nieuw beleid 

Dekking door herstructurerinc 

Opmerkingen 

inv. €478.000 ± 3,7% 
inv. €478.000 20 jaar 

planten en zaden 

overhead 3 fte 

] financien 

bedrag 
61.000 
24.000 
26.000 
39.000 

1.000 
18.000 
24.000 

3.000 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 

10.000 
24.000 

238.000 

150.000 

88.000 

21666,67 

rente 3,7% afl20jr 
478000 18000 24000 
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