
Aanvrager: Kampeerterrein Meerwijck.
Strandweg 2
9606 PR
Kropswolde

15JB158 Integraal ontwikkelingsplan Zuidlaardermeer.

Contact: Mw. P De Vries.
Datum:  revisie 2/12/2015

A GEBIED OOSTPOLDER / DRENTS DIEP.

A1 Baggeren Noordlaardervaartje.

A1 - 10 Baggeren Noordlaardervaartje - raming. Raming. 45.818,00€
Raming Gemeente Haren (Midden variant).

A2 Aanleggen steiger bij uitmonding vaarverbinding Noordlaren.
- vrijstaande T-vormige steiger.

A2 - 10 Leveren en aanbrengen T vormige steiger. ca. 65,00 m¹ V 390,00€ 25.350,00€
- "lange" deel van steiger ca. 50 m¹;
- "dwars" deel van steiger ca. 15 m:
- werkzaamheden uitgevoerd vanaf het water;
- steiger samengesteld uit:

* palen 190x5000, h.o.h. 2500;
* kespen 80x150x1500;
* liggers 3 st 80x150, lengte 65 m¹;
* dek planken 35x190x1500;
NB: hout duurzaamheid klasse 1 en FSC,
      bouten en moeren thermisch verzinkt.

A2 - 20 Verwijderen bestaande steigers. Raming. 8.500,00€
Raming ondernemers VRBZ

Subtotaal A2: 33.850,00€

A3 Aanleggen steiger bij uitkijktoren Oostpolder Onnen.
- T-vormige steiger met verbinding naar de Oostpolder.

A3 - 10 Verbinding tussen steiger en dijk Oostpolder. ca. 36,00 m¹ V 96,00€ 3.456,00€
- uitvoeren van benodigd grondwerk t.b.v. pad;
- leveren en aanbrengen van zandfundatie;
- leveren en leggen van betonplaten 3,00x1,20
  met stroeve toplaag (onderhoudsvrij).

A3-20 Leveren en aanbrengen T vormige steiger. ca. 90,00 m¹ V 390,00€ 35.100,00€
- "lange" deel van steiger ca. 75 m¹;
- "dwars" deel van steiger ca. 15 m:
- werkzaamheden uitgevoerd vanaf het water;
- steiger samengesteld uit:

* palen 190x5000, h.o.h. 2500;
* kespen 80x150x1500;
* liggers 3 st 80x150, lengte 90 m¹;
* dek planken 35x190x1500;
NB: hout duurzaamheid klasse 1 en FSC,
      bouten en moeren thermisch verzinkt.

Subtotaal A3: 38.556,00€
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A4 Aanlegplaats bij damwand bij gemaal Oostpolder.
Maken van aanlegsteiger in bocht van Drents Diep.

A4 - 10 Leveren en plaatsen L vormig aanlegsteiger. ca. 22,00 m¹ V 390,00€ 8.580,00€
- "lange" deel van steiger ca. 20 m¹;
- "dwars" deel van steiger ca. 2 m:
- werkzaamheden uitgevoerd vanaf het water;
- steiger samengesteld uit:

* palen 190x5000, h.o.h. 2500;
* kespen 80x150x1500;
* liggers 3 st 80x150, lengte 22 m¹;
* dek planken 35x190x1500;
NB: hout duurzaamheid klasse 1 en FSC,
      bouten en moeren thermisch verzinkt.

GEBIED OOSTPOLDER / DRENTS DIEP - totaal: 126.804,00€

B GEBIED STRAND MEERWIJCK.

B1 Vervangen bestaande beschoeiing bij schiereiland Paviljoen Meerwijck.

B1 - 10 Vervangen beschoeiing door steenbestorting. ca. 70,00 m¹ V 200,00€ 14.000,00€
- ontgraven en afkorten bestaande beschoeiing
  tot + 0,10 waterpeil, vrijkomend materiaal afvoeren
  naar erkend verwerkingsbedrijf.
- leveren en aanbrengen kraagstuk bestaand uit:

* zool van geotextiel PP70L weefsel;
* wiepen Ø 0,35, afstand h.o.h. 1.00 m

- leveren en aanbrengen steenbestorting:
* materiaal "Ibbenbüren" breuksteen 5/40;
* laagdikte bij beschoeiing 1,50 aflopend
  over talud met breedte van ca. 2,50 m;
* ca.  1,15 ton / m¹ talud lengte;
* steenbestorting over plasberm ca. 1,00 br.,
  laagdikte op plasberm 0,50 m.

B2 Herinrichten "binnenzijde" schiereiland bij paviljoen Meerwijck.

B2 - 10 Herinrichten binnenzijde schiereiland. ca. 1036,00 m² V 13,90€ 14.400,40€
- frezen van stobben en verwijderen van
  stobben en beworteling uit water;
- egaliseren talud inclusief deel van talud
  onder water over een lengte van ca. 158 m¹;
- bijleveren van grond met AP04, uitgaande van
  ca. 5 m³ per m¹ totaal ca. 790 m³;
- profileren, bewerken en inzaaien van totale
  binnenzijde van landtong ca. 1036 m².
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B3 Aanbrengen van steiger op kop van schiereiland.

B3 - 10 Leveren en plaatsen steiger - 2,50 br. ca. 70,00 m¹ V 977,50€ 68.425,00€
- grondwerk met bestrating als overgang van
  steiger op schiereiland;
- leveren en aanbrengen steiger bestaande uit:

* palen 190x5000, h.o.h. 2500;
* kespen 80x150x2500;
* liggers 5 st 80x150, lengte 70 m¹;
* dek planken 35x190x2500;
* aan één zijde meerringen h.o.h. 2500;

- leveren en plaatsen golfbreker onder steiger:
* palen 190x5000, h.o.h. 300;
* dubbele gording 80x150.
NB: hout duurzaamheid klasse 1 en FSC,
      bouten en moeren thermisch verzinkt.

B4 Aanbrengen steiger van schiereiland naar strand.

B4 - 10 Leveren en plaatsen steiger - 1,50 br. ca. 106,00 m¹ V 370,00€ 39.220,00€
- grondwerk met bestrating als overgang van
  steiger op schiereiland en op strand;
- leveren en aanbrengen steiger bestaande uit:

* palen 190x5000, h.o.h. 2500;
* kespen 80x150x1500;
* liggers 3 st 80x150, lengte 106 m¹;
* dek planken 35x190x1500;
NB: hout duurzaamheid klasse 1 en FSC,
      bouten en moeren thermisch verzinkt.

B5 Activiteiten terrein.

B5 - 10 Aanleg activiteiten terrein op strand. ca. 1750,00 m² V 3,50€ 6.125,00€
- deel van strand ca. 35 x50 m egaliseren en
  beplanting verwijderen, vrijkomend materiaal
  overdraaien naar locatie aan zuidzijde terrein
  en daar verwerken in wal/dijk rond terrein;
- bijlevering van teelaarde als voedingsbodem
  en inzaaien van activiteiten terrein.

GEBIED STRAND MEERWIJCK - totaal: 142.170,40€

Totaal - op basis van bovengenoemde en omschreven werkzaamheden: 268.974,40€
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