
 

 
Van: Boer, Sander den  
Verzonden: dinsdag 1 mei 2012 10:55 
Aan: Lans, Maarten van der 
Onderwerp: Voetpad Fiorretti college 

Hallo Maarten, 
  

Zie hieronder een inschatting van de kosten voor het verbreden van het voetpad 
  

Opnemen 
     

Opnemen opsluitbanden (hergebruik) 170,00 m1 
 

€ 2,39  € 406,30  

Openemen betontegels, dik 50 mm (afvoeren) 255,00 m2 
 

€ 3,35  € 854,25  

Ontgaven zandbed, dik 3,0 m (hergebruik) 75,00 m3 
 

€ 1,97  € 147,75  

Ontgraven grond t.b.v. cunet 215,00 m3 
 

€ 1,69  € 363,35  

Afvoeren grond 215,00 m3 
 

€ 9,02  € 1.939,30  

      
Aanbrengen 

     
Aanbrengen zandbed, dik 0,50 m (excl leveren) 170,00 m3 

 
€ 3,06  € 520,20  

Leveren zand 95,00 m3 
 

€ 10,85  € 1.030,75  

Aanbrengen MG, dik 0,25 m (incl leveren) 340,00 m2 
 

€ 6,79  € 2.308,60  

Aanbrengen straatlaag, dik 0,1 m 340,00 m2 
 

€ 1,98  € 673,20  

Aanbrengen betontegels, dik 80 mm (incl leveren) 340,00 m2 
 

€ 22,99  € 7.816,60  

Aanbrengen kantopsluiting (hergebruik) 170,00 m 
 

€ 6,01  € 1.021,70  

Afwerken berm 350,00 m2 
 

€ 0,63  € 220,50  

Aanbrengen afzetpaal 1,00 st 
 

€ 225,68  € 225,68  

      

      
Subtotaal 

    
€ 17.528,18  

      
Staartkosten  25,00% 

  
€ 17.528,18  € 4.382,05  

      
TOTAAL 

    
€ 21.910,23  

  

  
Uitgangspunten: 
Afmetingen bestaand voedpad: 85 x 3 m 
Afmetingen nieuw pad : 85 x 4 m 
Het zand onder bestand voetpad (0,3 m) wordt hergebruikt 
Kantopsluiting wordt hergebruikt 
Nieuwe fundering bestaat uit 0,5 m zand en 0,25 m menggranulaat. 
Nieuwe verharding bestaat uit betontegels 300x300x80 mm 
Overtollige grond wordt afgevoerd (niet vervuild) 
Geen kosten voor bemaling opgenomen. 
 

ing. S.A. (Sander) den Boer  

projectmedewerker  
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KvK 38.01.49.85 

E-mail: sander.denboer@tauw.nl 

  

 

 
DISCLAIMER: 
 

http://www.tauw.nl/
mailto:sander.denboer@tauw.nl


This e-mail and any attachments is intended solely for the use of the individual addressee(s), and may not be 
passed on to, or made available for use by any person. If you are not the intended recipient or reader, you are 
kindly requested to notify the sender by replying to this message, and then delete it from your system. Members 
of the Tauw-group are neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this 
communication, nor for any delay in its receipt. Any e-mail messages from members of the Tauw-group shall not 
be binding nor be construed as constituting any obligation on the part of members of the Tauw-group. 
 

 


