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•A 7 Eienseda verecek ik„u", ten beboa<?e van hat apoxtveldencoapXax 
in de ooatelijke groene wig van Alaera-Haven <gebied 3, HI). Uw a£d>-< 
ling Botnrkundige Werkan opdracbt te gavea da hloedgolagenbaid an 
kantiaa bij da voetbal- en atle&lakvooraleningan to onfraerpan, Ala 
architect stal ik voor de _heer ir..il. Voorarijk. 

'•'Bait ont^erp- aal onttrikkeld dlenen 'to warden..in e'en taaa waarin naaat 
aedewerkera van bat Projektburo Alaere en da afdaliag Eecramtie da 
oafa'erper van de ooatelijke groene wig, da hear h.%* Wiegarsaa van 
hat Xnaiituut voor Stad on Landachap, sitting haeft. '•/>:;•],'• ',/•.*; 
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c. ovarsicht stmctuurplaa Alsera-Eaven •••*'>•.;* 'V.;./^ 
Ala tijdacheaa stal ik U do volgonda data voor: -<;.V':*.j: 

Schataontvarp geroad 
Definition ontararp gereed 
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• *-• Eventual* opaerktngen tan aanaian van hat program* van eiaen, 
da aituarlsg an hot tijdacbaas diant U sat bat Prajektburo ta be-
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RIJKSDIENST 
VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS 

L E L Y S T A D 
Projektburo Almere 

> i 

Programma van eisen kleedgebouw voetbalvelden/atletiekbaan 
in do oostelljke groane wig van Almere-ilaven 

Het gebouw bestaat uit kleedgelegenheid en kantine en is bedoeld voor 
de voetbal- en atletiekvoorzieningen, nl. 4 speelvelden.- 8«"&&-»**A*—: 

Gebrulkersgroep ••- . •/.'. ..', ; "•', '. ; ,, _" .V-, £ 

Het gebouw wordt gebrulkt door de leden.van de voetbal- en atletiekve'— 
enigingen, recreatiesporters en schoolsport. ,,, '• 
De kantine zal vooral door de verenigingen gebruikt worden, de kieed'r . , 
kamers door alle groepsn. . •. * r "< 
Het aantal" leden van de verenigingen zal respectievelijk _+ 500 en j+ 40 
bedragen, terwijl bij wedstrijden ongeveer 150 mensen van de kleedaccom-- •' 
modaties gebruik zullen roaken. Bij piekbelasting 250 a 300. -••••">.- •.» • 

Gebruikstijden 
'•*' 

Kleedaccommodaties: : '',!'.. " ! \ '•, •;>/• •'''%'•* • • . • "V ; A*| t / ' - s : .*..' 
a. raaandag t/ni vrijdag 9.00 - 16. OO uur school- en recreatiesport" "' -

— • * . . * . 

17.00 - 22.00 uur trainingen en recreatiesport • 
b . z a t e r d a g / z o n d a g 9 . 0 0 — 1 8 . 0 0 u u r w e d s t r i j d e n , t r a i n i n g e n , t o e r - V 

n o o i e n , r e c r e a t i e s p o T t . i '•• / 
K a n t i n e : • -' :•' _' <J' •' '-:. • $ ' , ' , . - '•• *»'''; 
a. maandag t/ra vrijdag 18.00 - 23.00 uur verenigingen en recreatiesporters 
b. zaterdag/zondag 9.00 - 24.00 uur verenigingen en recreatiesporters. 

Beheer 
- A 

< 

;Voor een optlmaal gebruik is het nodig dat kantine en kleedruimten onaf-
jhankelijk van elkaar beheerd en afgesloten kunnen worden. • '. 
Bovendien dienen 2 kleedkaraers en de bergingen ook onafhankelijk van de 
rest van het gebouw gebruikt te kunnen worden. k •:. . ;. 

Bereikbaarheid •.< . '• H:?"; "• ' 

Het gebouw moet te voet en per fiets goed bereikbaar zijn. Een verharding 
bij de ingang van de bergingen verdient aanbeveling. 
Tevens moet het voor ambulancevervoer, toelevering etc. bereikbaar zijn. 

Interne ruirateverdt;! ing 

Kleed.' -wasaccomoda tie 4 kleedkamers met was- en toiletgele 
2 

genheid a 30 m 
2 kleedkamers .met was- en toilet-

2 
golegenheid a 45 m 

. • • " • : r> 

1 scheidsrechterruimte a 10 m" 

E. FI.B.O- -/massageruimte 

Bergruimte t.h.v. veldmateriaal 

veronigings bergruimten 

120 m 

90 m 

to 
15 

30 

2 0 

2 
m 

2 
m . 

2 
-m 

2 
m 

l 

jj 

1 
'\A 



• 1 mwn.iiiini i , I 

Bergrulmte t . b . v . kan t ine 10 m 
2 

2 toilet ten met 2 voorrui rnten 8 m 
2 

ruimte voor technische install.aties 20 m 
2 

Totaal netto 323 .ra 
9 

10 % Constructie .» 32 m~ 
2 

Totaal bruto 355 m 

Kantine Hal met garderobe 

kantine met buffet 

keuken . 

vergade*rkamer 

4 toilet ten met 2 voorruimten 

i'y Totaal. net to 
. 2 

10 % Constructie 15 m 

Totaal bruto 

Tesras . ; . 

Inhoudr 2.70 x 3.55 = 

3.50 x*1.72 =' 

Totaal 

20 DI 

100 m^ 

10 m 

15 m 

12 m 

157 m 

15 m2( 

172 m2 

2 
100 m 

3 
9G0 m> 

6Q0.JBL.. 

1560 m 

• >' 

-h 

Eisen ' ' 

- De raisiten moeten voldoen aan de eisen van de N. S. F.", de K. N. A.U. en de K.N. V.BV 

Zie hiervoor hot tcchnisch bulletin nr. van de N.S.F. 

- Kleedkamers voor dames en lieren dienen gescheiden te zijn; '""':' 

mo.sel i jkheid tot inkijk moot voorkomen worden. 

- De bergruimte t.b.v. de kantine moet via een handlift in verbinding staan met 

de keuken. ^ P 
2 

- fn de berging dient een at'sluitbare kast (opp. 0.50 - 0.7s> m ) t.blv. 

schoolsport opgenomen worden. 

- Het terras en de kantine moeten uitzicht bieden over de atletiekaccomodatie 

en het hoofdveld. 

- De kantine. moet bereikbaar zijn voor rolstoeJ gebruikers, de kleedaccomodatie be- l. 

hoe ft dit niet to zijn. , ' .£•• 

Di t leidt tot 1. situering van de kantine op de begane grond en de kleed/was •-• 
[7 • •- • ' • .',. t 

accomodatie tirboven.'/ - "• - ••• "* 
• : * ' « 

. • ' j j ' - " • ' • 

~ j > o f 2. net geheel op de begane grond.-? 

of 3. tot: een kafttine op de 1« verdieplng via taluds/hellingbanen, 

of met con lift bereikbaar. 

2 lijkt het eenvoudigst ui t te voeren. 

- Het bouwkundig hydget, incl. installa ties, incl. BTW, excl. honoraria, en toezicht 

- wordt gesteld op / 460.00O,-
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AAN:...ir.....St.i.eme.r.;...ix......v.an...W.ill.ige.n.^...i.r.t....G.e.r.r.e.ts.e.n KAMER n r : , , ""• L 
.hr v.an...R.enen..Q^XL.:.^h.c.t....S.te.lwagen., ,1. : / . U 

VASTLEGGTNG GESPREK MET I:..'. \ i 
•> : * - . 

ONOERWESP:.....kl.e.&dge.hQ.UW....anuex..ka.^ 

W1JZE VAN BEHANDEUNGrispoedvertrouwaiijk e.d.) 

AFDOENING voor: . . , . .„ . . ; ; . . . . : . ; .'.": .. 

AFSCHRIFT: -..i.r......F^rie.ling.,....ir.....L^ 

-9 . i exb i . j . . . s t uu r_^ 

: .vo.Q.r...de....vo.e.tbal-...e.n_a£.l^ ,.., 

'...; wig.}...van...Almere~Ha.yen;..„_ L..:L ,....: _. ... _ . . . . . . : ._. . . i . : . . . . . . .^. . . . ..„' 

_Het qn twe e i s e n . ' 

M'aar doo r h e t v e r l a t e gereedkomen van de d e f i n i t i e v e v e y s i e van h e t p r o - • 

gramma i s . de o n t w e r p e r e n i g z i n s v o o r u i t g e l o p e n op een a a n t a l g e g e v e n s . . ? 

Bij.. .de...beoordel.ing...dienen;..men...hier _. ;_ 

. I e^n . .bes .ns s ing o y e r ...de de 

mogelijkheden kan pas genomen worden nadat het ontwerp voor het sportpark 

is jngediend. '-:''•'".- " 

v. 
'••'•• '•!:• 

He j^estelde data voor 

" •' ' **. 

."•"•C; 

het sportpark zijin namelijk; 

15 Jan. - voorlopig ontwerp 

15 Jan. - 15 febr. toetsing R.IJ.P. 

1 mei - def. ontwerp •••'••. . ' 

1 juni - toetsing R.IJ.P. gereed 

1 juni - 1 sept, uitwerking van het ontwerp. 

• i . - \ 1 . . ' • ' • •;• > • - : . , _' • ' • • ; • ; - - • - • . . • • - • '.' ••• ' • " - " . 

EV.COMMENTAAR VAN: .v...,...:....:.::...:...:. .......: DATUM:.. ..: ^..;V 

GERICHT AAN: : . „ '.Li...:...::... i :.„.„.£! .:.. ............:........; 

Dfi...e.v.entual.e...QpmfirJkingen...o.p—het-jDintwerp. .dienen-.ui.ter.lijk—15-.januar-i..-i-n-—. .; 

g e d i e n d . . . t e ..wQr.djen...(ti.jds.ti-p...gexeedkoiBen—schetson-twer-p-.-s-poj-tpar-k-J— ™% \ 

>-> 

.Het—.tijl3chema...vQar..-da...vQLg.ende...pLanfa5ej"i..;zi.e.t...er...al£...y.olg±..;iiit; ''.Li. • ?3 
• - • - - . ' " ' • - ' ' • • . • - ' • • * ' • ' ' ' • * • • • ' . " . m 

—- C - tQetsxng...R..5J..P._...(Zijp.)...gej:eed. ....i....febP--1976 
' . ' , . - • ' . $ 

.-- - de£ ,—ontwerp u ....v. .-. -1—ae-i—*.'-'—.. > 
' J taetsijng.-de.f,...£)n.twer.p..... -..". l„4un. i " „.'_ ...•' 

'•' ' ' ' '• • v t 
c a n c e p t - b & s t e k : "..' ...15:..aug—...!'. | 

• ' n • " " ' I 

-krediet- ,aanbesteding---e«---gunn4«g- l...nav.« ." 

.j . .-/ ' wi y ,.,i • ~ .. .•-• *'.';.-: • z.oz. :|-
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upmerkingen bij het schetsontwerp van het kleedgebouw annex kantine in het 

s] ortpark Almere-haven. 

I. op zich ten bijzander Jeuk plan 

2. ai i uori.ng 

+ komt ongetweifeld in een later stadium nog aan de orde. 

3. entree 

+ buiten- een wand boven ooghoogte aanbrengen tussen bergingsmuur en toegang 

- geen zichtcontact met kantineprodukten 

+ binnen-

- invalidentoilet - veel te klein voldoet niet aan de minimale afmetingen 

van 1.90 x 1,90.Universeel 2.25 x 2.25 

- toiletten - geen scheiding tussen dames en heren - ook in deze moderne tijd 

nog wel aan fee beveî en 

- urinoirs plaatsen 

- garderobe - geeft gemakkelijk aanleiding tot diefstal - er is geen zicht op 

- situering in de kantineruirate is m*i. beter i.v.m. sociale controle 

- wellicht zijn kapstokpalen een oplossing-jas dichtbij 

*t.+ kantine - verder een goede opzet 

5.+ het verdient uit een oogpunt van beheer zeker aanbeveling een duidelijke 

scheiding aantebrengen tunsen kantine en kleed-wasgelegenheden.Een scheiding 

ook tussen sportaccommodatie en gezelligheidsaspect.Er mag derhalve geen ver

binding zijn tussen kleed- ma wasgelegenheid en kantine e.d..Deze beide voor-

zieningen moeten los van elkaar ingebruikgegeven kunnen worden, 

6. Gedeelte kleed-wasgelegeneheid 

+ wasruimte - opvoeren van het aantal douches - b.v. douchewand 

+ toilet - zijn niet rechtstreeks vanuit de kleedgelegenheid bereikbaar -

denk hier aan geheel of ten dele ontklede personen-

- hinder van openslaande deuren ' 

7. Verenit ing/E.H.B.O./Scheidsrechtersruimte, 

+ deze combinatie is niet haalbaar 

+ scheidsrechtersruimte - is wel te dombineren met E.H.B.O. 

- gebruik door meerdere scheidsrechters o.k, 

- denken aan de afsluitbare kasten 

~ echter i.v.m. het scheidsrechteren door tweeerlei 

kunnen toch op z*n minst twee scheidsrechterunits 

- douche - toilet 

- achrijftafel 

+ verenigingsruimte - deze ruimte dichter bij de kantine brengen i.v.m. ge-

scheidengebruik en bediening 

- kaetenwand voor opberging van diverse spullen van de onder-

scheiden verenigingen 

-
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5. Bergingen 

+ verenigingsmaterialen - scheiden in twee gedeelten met ieder een eigen ingang 

+ school berging - idem 

9. C.V. ruimte + meterkast en werkkast 

+ ook deze beide ruimten dichter bij de kantine brengen i.v.m. gescheiden-

gebruik 

10. grote Kleedkamers 

+ uitstekende geschikt voor de atletiek 

+ i.v.m. echter met het benodigde aantal kleedgelegenheden - 2 per veld-

verdient het aanbeveling hier een scheidingswand tussen te plaatsen. 

11. ruimte P.W. 

+ p.w. ruimte i.v.m. opslag van onderhoudsmaterialen 

+ wenselijk is tevens een klein ruimte - 5-6 m2 - voor het verrichten van 

schrijfwerkzaamheden. 

12. fietsenstalling 

+ komt mij enigzins laag voor 

+ hemelwater - hoe afvoeringV 

H. van Renen 

13 januari 1976 

t 



M I N I S T E R I E V A N V E R K E E R EN W A T E R S T A A T 

RiJKSDIENST VOOR DE IJSSELM EE RPOLDE RS 

NOTA d.d. 2 0 januari 1975 nr BJE 3391 

a a n Hat Piaafcavarvangend Hooid van de Eoofdaideling Stadebouw en 

Op-enbare Werken 

van Het Hoofd van de Projaktgroep Almere-Haven 

inzake Kloedgebouw annex kantine sportpark Almere-Eaven 

bijlage(n) 3 

afschrift aan hr . Van Renen o . l . "Zuidelijke IJsselmeerpolders" 

archief 2x, 

D 2 0 

YEBZ. - H FEB, 1975 

Bijg»«jt»4 doe ik U toeko«*n bet gebundelde coautantaar op bat 
schetaoatwarp van bat !:laedgeoouw annaz kantine in bet sport" 
park in Alaera-Saven. De aituering van bet gebouw ten epsich' 
te van de ontaluiting en de velden is aangegeven op bet voor-
lopig ontwerp van deoooetelijke groeae wig dat ik tevan* hiar«-
bij atuur. De definitieve situaring sal worden vastgeeteld in 
bet dafiaitiaf ontwerp van de groeae wig. Voor bat overige zal 
de planning als vastgasteld in ds brief d.d. 3-12-1975 worden 
gebanteard. 

Ik atel me voor dat daze opmerkinges met betTokkeaen op korts 
tormijn in een basprakiag worden behandeld. 

«*#> ^JfunertO A»CHSWi 
J r . H.J. Launanns 

2-2-1978/ff.D. 



Cpaerkingen bij bet achat3ontwerp van het kleedgebouw annex 
kantine in de oostelijke groena wig van Almere-Haven. 

Algamean: Eat totale bouwvoluae is volgens bet programma van eisen, maar bet kantine-
gedeelte i3 te groot: 210 ai2 in plaats van 250 a2 en bet was- en kleedge-
deelte is te klein, derhalve is bet beter een verscbuiving in ruimte ta 
maken. 

1. Sleedruimtea 

- De wa3ruimten zijn te klein, de huidige aflasting van ean unit is 3,2 m2. De afase-
ting moet miniaaal 6 m2 zijn. De douches moeten minimaal 0,80 x 0,80 ft zijn. Bij 
elk van de douches moet een afdroogplek van miniaaal 0,80 a 0,80 m zijn. Da af-
droogplekken zaoeten vrij zijn van gespettsr van da douches. Het aantal douches 
per wasunit moet uitgebreid worden van 3 naar 5, terwijl 1 voetwasbak voldoende is. 

- Opnemen van een drinkpunt (fonteintje) in de klaedruiaten zelf of op een plaats ge~ 
makkelijk te beraiken uit de kleedruiate. 

- Toiletten moeten rechtatreeks uit de kla«dkaja«r bereikbaar zijn, b.v. portaaltje 
bij da kleedruimte trekken. 

- Uit bet oogpunt van bebaer is het noodzakelijk scheiding te maken tussen kleedge-
deelte en kantinegadaalte. Daze beide voorsieningen moeten los van elkaar gebruikt 

gfc kunnen worden. Tevens dient de kleedruimte niet recbtstreeks bereikbaar te zijn van-
^* uit de kantine. 

- De kolomaen in de boofdgang tuasen de kleed- en waseenbeden laten te weinig verkeers-
ruiate over. 

2, Kantinegedeelte 

- Met het oog op de te verlenen draakvergunning moeten da dames- en bsrentoiletten ge-
scbeiden worden. Verder moet rekening worden gahouden met da eisen van lucbtverver-
sing genoemd in de Drank- en Horecawet, 

- Het invalidentoilet is te klein, ainiaale afmetiag moet 1,90 s 1,40 a zijn, liever 
nog 2,25 x 2,25 m (zie "geboden toegang"). 

- De garderobe vlak naast de toegang geeft genakkelijk aanleiding tot diefstal, liever 
kapatokken, te bereiken via kantineruiate. 

- De barvorm is onpraktischSr moot een plek zijn acbter de bar vanwaar 1 man da hele bar 
kan ovsrzien en bedienan. 

- De open baard lijkt een te exclusiev® en dure voorziening voor een voetbalkantine. 

Schsidsrecatersruiata 

- Ten behoeve van e£n of meerdere acheidsrecbters moet een aparte kleed- en wasgelegen-
heid gsmaakt worden, een coabinatie met verenigingskamer is niet mogelijk, ook moet de 
scbeidsracbterskamer deelbaar zijn in miniaaal twee units wegsn3 aogelijk gebruik 
door zowel mannen als vrouwan. Elk der units moet voorzien zijn van douche en toilet. 

Verenigingsruiate 

- Een vergadarzaaltje liever op een plaats situeran rechtstreeks bereikbaar uit de kan
tine. 

Techniscbe ruiaten 

- De ruiate voor de centrale verwarning en wanawaterinstallatie lijkt wat klein. 

6, Bergruiaten 

- De in het ontwerp aanweaige bergruimte van 30 a2 dient volgens bet programma van eisen 
uitgebreid te worden tot 50 a2. 

7. Fiatsenstailing 

- De fietsenstalllng dient varvolaaakt te worden zodat de fietsen droog staan. Ook geeft 
de huidige hoogte van het dak er aanleiding toe dat kinderen op bet dak klimaaa. 

2-2-1978/?.D. 
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8. Ov9riga ruiaten 

Tea behoevs van het opbergen van kl3in onderhoudsmatariaal van publieks war-
ken is een ruimte nodig van ca. 10 m2. 

9. Sovengeaoemde opmerkingen zijn zodanig ta interprateran dat bet budget volgens 
werkplan van / 450.000,— als plafondbedrag gehandhaafd kan blijven. 

28-1-1976 j. Kulk 
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RIJKSDIENST VOOR DE 

IJSSELMEERPOLDERS . • 

L E L Y S T A D 

Noodzakelijke wijzigingen in voorlopig ontwerp van kantine - kleedgebouw 

in oostelijke groene wig Almere-Haven. 

kleed-wasniimten per 2 spelers 0,50 m' waslengte nodig, d.w.z. per 15 spelers 

3,75 m. 

De breedte van de wasruimte moet derhalve minimaal 1,80 m worden 

E.e.a. mag niet ten koste gaan van de oppervlakte kleedruimte 

(d.w.z. 1,80 x 2,20 = 4m2 i.p.v. 3,2 m2) 

In een watergordijn kunnen dan 2 a 3 mensen per wand douchen, 

totaal 4 a 6. Naar behoefte wordt een wand gebruikt voor 

douchen en de ander voor afdrogen. 

Drinken kan in het fonteintje van het toilet plaats vinden. 

^•a Een voetenkraan in de wasruimte is gewenst. 

Toiletten moeten rechtstreeks vanuit de kleedruimten bereik

baar zijn. 

- scheidsrechters 2 scheidsrechte'rsruimtes van elk + 4̂5 m2.met een nat gedeelte: 

douche, kleedruimte + wastafel en toilet (+ 6 m2) 

- verenigingsruimte + 

EHBO deze ruimte dient vanuit de kantinebereikbaar te zijn. Hij dient 

.• . afsluitbaar te zijnl Moet vanaf de velden met brancard bereik

baar zijn. 

;'"•*« bergruimte voetbal: 10 m2 

atletiek + scholen 20 m2 J" totaal 50 m2 

onderhoudswerkzaamheden 20 m2 

/. • kantine Zonodig moet op de omvang van de kantineruimte bezuinigd worden • 

•
" 

om de gestelde bouwkosten (/460.000) niet te overschrijden. 

De afwerking dient eenvoudig en degelijk te zijn. De gestelde 

100 m2 dient zoveel.mogelijk benaderd te worden. 

toiletten: 2 heren toiletten + voorruimte 

2 dames toiletten + voorruimte 

1 invalide toilet (min. 1.40 x 1.70m2) 

garderobe in het zicht van.de bar en kantine, in verhouding 

tot het kantine oppervlak 

bar de bar dient door een man eenvoudig bedienbaar te zijn 

Apart gebruik t.o.v. kleed/wasaccomodatie moet mogelijk zijn 

Aparte toegangen voor kantine en kleed/wasacc. zijn nodig. 

kolommen •Naast de kolommen in de gaa£ dient minimaal 80 cm vrije door-

loopruimte te zijn 

bouwkosten het in het p.v.e. gestelde bedrag is het maximum d.w.z. /460.000,-

(incl. BTW, installatie, excl. honoraria, toezicht.) 

-._ _ 1 r-n.n.T.«- 1 ^ 7 ^ . ,...,,.. I- . • " I • « ^ — 
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•-• Punt en van aandachx bij het ontwerp kleedgebouv/kantine ten beh'o'eve 

:: yen da voetbalvelden/atletiekbaan' in Almere-Haven. 

Op de vblgehde punten.is het ontwerp niet in overeenstemming net het 
pro gramma .van eisen ien/of inter gemaakte afspraken. '- * :; 

-kleedkamers zijn kleiner dan 'gevraagd (+ 10 m.2 per kleedkamar) en 
.,_̂, daardoor- gedeeltelijk te klein 'nl.de 4 kleedkamers van ca. 17,5 n2) 

.. -berging t.b.v. on&erhoudsmaieriaal ontbreskt. -.•••'. . -v • : .. 
.:.'. -verga&erruimte bij kantine ontbreeki; dese is gekonbineerd met •-.-..- •" 
'.•;. .' de ErlBO/massageruimte* * : ';' '•' . - •''•; ' ' • 
. . -bovenstaande. ruimte is niet - rechtstre'eks vanuit het kantinegede.elte Lf' 
:.' '• bereikbaar. .. ">.--'" ^ • • / i i ' . '•':-. .•-'••-. ;,', ."'••..'••." '• '•.'-:•':.'•. 

• A 

% 

Ovcrige opmerkingen: •-!.' •:.; :' >y ...:••""' .*'••• •;"*:' i'LL-Li'-
-kantine is ontoegankelijk voor .'rolstoelgehruikers."i.v.m. trap. '\ -
-schoolberging van, brede deurenvoorzien (atletiekmateriaal:). 

Mogelijke wijzigingen c.'q. asnpassingen in besteksfase m a e t e neaen: •':< .'.'. 
-kleedkamers . vergroten. door toiletten ; + toegangsdeur verder^de gang : "•••'••:->.'•: 
in te brengen. •: Li-f/j ii ••:<'' "•••..' '-•'.'•' /:"-

-vereniging/EHBO vervangen door berging onderhoudsmateriaal. •'•:'... 
-kantinegedeelte geheei op riivo brengen en toegankelijk maken d.m.v. 
trap en hellingbaan •: ••; 

-kantinegedeelte uitbreiden met .vergader- en EHBO/massageruimta -(^ 25. m 2 ) . 
-schoolberging voorzien van deuren over de voile breedte. 

i 
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1. Algemeen kader 

In deze nota worden de voorzieningen voor de veldsport in Almere-Haven 
behandeld. 
In Almere-Haven zal direct bij de komst van de eerste bewoners de 
vraag naar sportvoorzieningen opkomen. Daarom zullen al in 1976 voor- Q 
zieningen voor de veldsportbeoefening gerealiseerd moeten worden. De ^3>-^?TL 

accommodatie voor zaalsporten wordt gevonden in de gymnastieklokalenx ̂  
die bij de kleuterbasisscholen zullen worden gebouwd. 
Het aantal beoefenaren van de veldsporten zal in de toekomst nog verder 
toenemen, hoewel de zaalsporten een drie keer sterkere toename moge 
verwachten. Bovendien worden trainingen van veldsporten, en met slecht 
weer ook de wedstrijden, steeds meer in overdekte ruimten gehouden. 
Om dit sterk toegenomen gebruik op te vangen zal naast de gymnastiek-
lokalen een sporthal moeten worden gebouwd, die tevens ten dienste 
staat van het voortgezet onderwijs en de recreatiesport. 
In de regio Amsterdam wordt t.o.v. het landelijk gemiddelde voetbal 
meer beoefend, maar kent daarnaast geen sterke toename van het aantal 
beoefenaren. De andere sporten vertonen geen noemenswaardige afwijking 
van het landelijk gemiddelde. 
In de eerste jaren is de verwachting gerechtvaardigd, dat er zich een 
sterk verenigingsleven zal gaan ontwikkelen, dat ook op sportgebied 
actief zal zijn. Voorwaarde voor die sterke ontwikkeling is wel het 
aanbod van voorzieningen (c.q. velden, kantines) en andere steun van 
de kant van de plaatselijke overheid. 

2. De totale behoefte aan sportvelden 

Als Almere-Haven volgebouwd zal zijn, telt deze kern ca. 20.000 in-
woners. Het aantal inwoners tussen de 10 en 34 jaar is dan 10.000 bij 
de verwachte leeftijdsopbouw en 8.500 bij de taakstellende leeftijds-
opbouw (een gemiddelde van 9.000 inwoners is in de berekening aange-
houden). 
De berekening van het aantal sportvelden is gedaan met behulp van het 
deelnemingspercentage. Dit deelnemingspercentage is uitgedrukt in % 
van de bevolking van 10 t/m 34 jaar. 

sport 

voetbal 
handbal 
honkbal 
hockey 
korfbal 
atletiek 
tennis 

deelnemings % 

1 1 
1 
0.3 
0.9 
1.2 
0.4 
2.3 a 4.5 

aantal 

990 
90 
27 
81 
108 
36 
207 a 

leden 

405 

per veld per 

90 • 
72 
105 
70 
105 
-
50 

week aantal velden 

11 
1 
0.5 
1 
1 
voorzieningen 
4 a 8 

In totaal zijn dit 11 voetbalvelden, 1 handbalveld, evt. een honkbal-
veld, 1 a 2 hockeyvelden, 1 korfbalveld, atletiekvoorzieningen en ca. 
8 tennisbanen 

3, De behoefte aan sportvelden in de eerste fase 

Bij de start van Almere-Haven is het noodzakelijk de velden voor de 
bevolking, die de eerste 4 jaren verwacht mag worden, gereed te hebben. 
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5. De bijbehorende voorzieningen 

Naast de velden zullen tevens kleedgebouwen, kantines en parkeerplaatsen 
aangelegd moeten worden. Voor de sportverenigingen is de kantine de 
plaats waar de vereniging samenkomt en zich manifesteert. Elke sport-
vereniging streeft dan ook naar een eigen ruimte die zij zelf ter be-
schikking heeft en de band tussen de leden verstevigt. De kleedkamers 
worden gezien en gebruikt als verlengstuk van de velden. Om deze rede-
nen zal een kleine kantine met afzonderlijke kleedkamers gebouwd worden 
voor: , 

voetbal, hockey en tennis in de oostelijke groene wig, "—^»-«-
voetbal, korfbal en handbal in de westelijke groene wig. 

De parkeerplaatsen worden bij de kleedgebouwen gesitueerd (zie verder 
het beheer). 

6. Totaaloverzicht 

In 19jj7 zal gereed zijn: 

stadspark oostelijke groene wig westelijkde groene wig 

1 veld 5 voetbalvelden 
1 verhard/ 
handbalveld 1 hockeyveld 

1 korfbalveld 
1 atletiekbaan 
4 tennisbanen 

Na 1980 is de verdeling: 

stadspark oostelijke groene wig westelijke groene wig 

1 veld 5 voetbaldvelden 6 voetbalvelden 
1 verhard veld 2 a 3 hockeyvelden 2 korfbalvelden 
voor algemeen 1 atletiekbaan 1 honkbalveld 
gebruik 6 a 8 tennisbanen 2 handbalvelden 

Als het westelijke complex opgeleverd wordt, verhuizen de korfbal- en 
de handbalactiviteiten naar het nieuwe complex ten gunste van resp. de 
hockey- en de recreatiesport. 

7. Beheer 

1. Het beheer van de sportvoorzieningen van Almere-Haven vraagt om de 
nodige aandacht. Het beheer dient immers zo gericht te worden dat 
rekening wordt gehouden met zowel huidige inzichten, als verande-
ringen op het gebied van de sportbeoefening. Met name de laatste 
jaren is een toenemende belangstelling te constateren in de richting 
van sportbeoefening in informeel verband ("recreatiesport"). 

2. Alvorens een standpunt te bepalen ten aanzien van het beheer van de 
sportvoorzieningen in Almere-Haven, wordt uiteengezet hoe een en 
ander in Lelystad verloopt. 
Gedurende een aantal beginjaren verhuurt de R.IJ.P. als eigenaar 
van de sportvoorzieningen deze aan sportverenigingen tegen een gere-
duceerde prijs. Het onderhoud van de velden blijft daarbij berusten 
bij de R.IJ.P.; het onderhoud van de overige voorzieningen ligt 
grotendeels bij de huurder. 

? 
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Na de beginperiode werden de sportvoorzieningen in beheer en onder
houd overgedragen aan het Openbaan Lic.haam. 
In principe zou deze opzet ook voor Almere-Haven gekozen kunnen 
worden, ware het niet dat zich een aantal knelpunten daarbij voor-
doen: 
a. de standpunten ten aanzien van het beheer van R.IJ.P. en Z.IJ.P. 

verschillen in belangrijke mate. Dit leidt tot de nodige onze-
kerheid bij sportverenigingen in Lelystad. In de praktijk wordt 
een gemis aan continuiteit in het beleid van de beheerders pijn-
lijk gemist. 

b. de huurovereenkomst stelt de sportverenigingen onverkort verant-
woordelijk voor het gebruik van de sportvoorzieningen gedurende 
een bepaald tijdvak (de huurder dient het gehuurde als een goed 
huisvader te behandelen). Dit leidt ertoe dat in de praktijk de 
sportveren:gingen weinig geneigd zijn deze voorzieningen aan 
derden ("ongeorganiseerden") ter beschikking te stellen. De huur
overeenkomst houdt hem namelijk voor het medegebruik onverkort 
verantwoordelijk. Het dragen van deze verantwoordelijkheid wordt 
door de sportvereniging als een te zware last beschouwd. 

c. in de praktijk is de R.IJ.P. liever geneigd aan rechtspersoonlijk-
heid bezittende instellingen te verhuren dan geconfronteerd te 
worden met een verscheidenheid aan al dan niet georganiseerde 
sportbeoefenaren. Vanuit een oogpunt van beheer is dit verklaar-
baar. Ontwikkelingen in de richting van de informele sportbeoefe
ning kunnen bierdoor evenwel geremd worden. 

In verband met de overwegingen onder 1 en 2 genoemd zal een aange-
paste beheersvorm van de sportvoorzieningen in Almere-Haven moeten 
worden gekozen. Een functioneel onderscheid dient daarbij te worden 
gemaakt tussen de sportvelden en kleedaccommodaties enerzijds en de 
kantine-accommodatie anderzijds. 
Juist in verband met een zo breed mogelijk gebruik van de voorzie
ningen voor de sportactiviteiten behoort het beheer hiervan te be-
rusten bij de R.IJ.P. Dit houdt in dat niet alleen het onderhoud, 
maar ook de ingebruikgeving een taak van de R.IJ.P. vormen. 
De sportvelden en kleedaccommodaties kunnen in gebruik worden gegeven 
aan de bewoners van Almere-Haven, al dan niet gebrganiseerd in sport
verenigingen. Voor het gebruik wordt een bepaalde gebruikersprijs 
vastgesteld. 

Voor de uitvoering van het beheer (onderhoud, contact met gebruikers, 
planning van het gebruik, toezicht e.d.) kan overwogen worden een 
beheerder aan te stellen in dient van de R.IJ.P. 

Ten aanzien van het beheer van de kantine-accommodatie wordt een 
andere opstelling t.o.v. het beheer voorgesteld. De kantine vormt 
met name voor de georganiseerde sportbeoefenaren de mogelijkheid 
het gezelligheidsaspect van hun sportbeoefening te realiseren. De 
kantine vervult daarmee een onmisbare voorwaarde in de sociale op-
bouw van activiteiten van bewoners in Almere-Haven. Daarnaast vormt 
de kantine een onmisbaar onderdeel van de financiele opbouw van de 
sportorganisaties in Almere-Haven. 
Het is daarom van maatschappelijk-organisatorisch belang zoveel 
mogelijk te streven naar zelfstandige kantine-accommodatie per 
sportactiviteit. Een bepaald draagvlak aan aantal beoefenaren per 
sport dient daarbij uiteraard in acht genomen te worden. 
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Juist met het oog op de (samenlevings)opbouwfunctie van de kantine 
dient deze onder primaire verantwoordelijkheid van de sportorgani-
saties beheerd te worden. De verhuurvorm is hiertoe een geschikt 
juridisch middel. Ten aanzien van het gebruik van de kantine door 
derden zal in de praktijk wel blijken dat hier weinig knelpunten 
zullen optreden. In de eerste plaats bestaat van de zijde van de 
ongeorganiseerde sportbeoefenaren minder behoefte aan een concen-
tratiepunt van gezelligheid. 
In de tweede plaats zullen sportorganisaties snel geneigd zijn hun 
kantine met derden te delen als gevolg van het financiele aspect. 
Ten aanzien van de verhouding R.IJ.P.-Z.IJ.P. bestaat de indruk dat 
de huidige ontwikkeling in het beheer van de sportvoorzieningen, 
d.w.z. eerst R.IJ.P., daarna beheer in onderhoud Z.IJ.P., op weinig 
problemen stuit indien de beheersvorm op bovenstaande wijze ten uit-
voer wordt gebracht. 

Het voorgaande samengevat kan gecoitcludeerd worden dat: 
a. de voorzieningen voor de sportbeoefening op zich (velden, mate-

riaal, kleedaccommodatie) onder beheer en onderhoud worden ge-
steld van de R.IJ.P. en door haar in gebruik worden gegeven aan 
sportbeoefenaren welke zich aandienen. 

b. de kantine-acommodatie door de R.IJ.P. aan de georganiseerde 
sport wordt verhuurd onder de gebruikelijke voorwaarden. 

c. na verloop van tijd de Z.IJ.P. de sportvoorzieningen in beheer 
en onderhoud krijgt overgedragen. 
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Verslag van de bespreking over sportvoorzieningen in de oostelijke groene wig van 

Almere-Haven tussen vertegenwoordigers van O.L. Z.IJ.P. en R.IJ.P. dd. 27 mei 1975. 

Aanwezig: Z.IJ.P. P. Jellema 

H. van Rhenen 

R.IJ.P. J.J.P. Scheek 

K.A. Beks 

J. Kuik. 

1. Atletiek voorzieningen. 

Bij de aanleg van atletiek voorzieningen moet er naar gestreefd worden alle technische 

W nummers op te nemen. De nummers zijn atletiekbaan 400 m, hoogspringen, polstok hoogsprin

gen, verspringen, hinkstapsprong, speerwerpen, dicuswerpen, kogelstoten. Buitenom de 

400 m baan moet indien mogelijk ruimte gereserveerd worden voor een steeple chasebaan. 

2. Combinatie: atletiek - voetbal of hockey. 

Bij een volwaardig gebruik van de atletiek voorzieningen is het moeilijk het binnenter-

rein voor andere sporten (voetbal, hockey) te gebruiken. 

3. Gebruik atletiekvoorzieningen. 

Er moet naar gestreefd worden de atletiekvoorzieningen ook zoveel mogelijk door de 

scholen te laten gebruiken. Het middenterrein van de 400 m baan zou dan misschien als 

schoolsportveld dienst kunnen doen. 

4. Voetbal oefenveld. 

Het aanleggen van een halfverhard voetbaloefenveld brengt verschillende bezwaren met 

zich mee ijioeilijk in te passen in het trainingsprogramma van KNVB trainers, veel onder

houd bij minder frequente bespeling en de voorkeur van de sporters gaat uit naar gras-

velden. 

Het is misschien wel mogelijk een oefenveld van andere aard te gebruiken. Te denken 

valt misschien aan een zand of een soort half verhard veld dat wel met gras is inge-

zaaid en in het begin v.h. seizoen groen is en in de loop van het seizoen "zwart" ge-

speeld wordt. 

• 

5. Situering tennis en hockey. 

Uit beheerstechnisch en pnderhoudstechnisch oogpunt is er geen' bezwaar tegen een combina

tie van hockey en tennisvoorzieningen. Tennis en hockey mogen in geen geval uit het oog

punt van een opgelegde exclusiviteit gecombineerd worden. Een afgezonderde ligging is 

sterk af te raden. 
Tennisbaan T.b.v. het vergemakkelijken van het onderhoud en een betere bespeelbaarheid 
verdient een kunststof tennisbaan de voorkeur. 



zuidelijke ijsselmeerpolders 
lelystad 

stadskantoor lelystad 
telefoon 03200-26844 
het openbaar lichaam 
zuidelijke Ijsselmeerpolders 
is ingesteld bij de wet 
van 10 nov. 1955, stb. 521 

De directeur van de Rijkadienst voor de Ijsselmeerpolders, ^ ^ / ^ y j/#wwy>Ji 

Smedinghuis, #* ̂  ^ V 

Lelystad, 

uw brief van kenmerk ons kenmerk 

77/12A 
lelystad, 

22.2.77 

onderwerp 

Beoordeling bouwplan op welstand. 

bijlagen verzonden 

Hierbij deel ik u mede dat het door u ingediende bouwplan voor 

het bouwen van een kleedgebouw met kantines ten behoeve van 
tennis en hookey op het sportveldencomplex in Almere-Haven, 

aan het welstandscollege ter beoordeling werd voorgelegd. 

Er bestaan geen overwegende bezwaren tegen dit ontwerp en het kan met een 
gunstig advies aan de landdrost worden doorgezonden. 

Uw aandacht wordt er op gevestigd dat dit advies een voorlopig standpunt 
is. Een definitief advies zal aan de landdrost worden uitgebracht nadat 
een complete aanvraag om.bouwvergunning is ontvangen. 

De beslissing omtrent deze aanvraag wordt genomen door de landdrost, in 
overeenstemming met het dagelijks adviescollege. 

de directeur van publieke werken, 

voor deze, 
de secretaris van het welstandscollege, 

^e.4^ 

G.H. Wooldrik. 
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Bes t ek 7119 
( f o rmu l i e ren in dr ievoud 
tekeningen e.d. in d r i evoud) 

. H : . . iJ n.\ 
Nr. 3JJL**L 

Aan de landdrost van de 

Zuide l i j ke I jsselmeerpolders 

Stadskantoor 

Lelystad 

De ondergetekende ....Dir.ac.te.ur...van...&© . . .Ryksdiens t -voor d e " I J s s e l r a e e r p o l d e r s 

adres Z.uide.rwagen.p.l.e.ln.. 2 te ...Leiygtad teL nr- ° 5fc0O~ 99TT1 

bouwen XJCJtl3£iX9C 

1 S K S » VXH^^H
 van een k leedgebouw + k a n t i n e vraagt vergunning voor het 

to Almere-Haven 
op het perceel kadastraal bekend sectie 

gelegen aan (weg ) nr. 

Tegenwoordige bestemming : 

Bestemming na voltooi ' ing (eventueel de aard van het bedr i j f vermelden) 

te kavel 

tetaest 
A teken ing(en) een afzooderlijke s i tuat ieschets, en waarop /nade r in te Bij deze aanvrage b e h o r e n 

d ienen/a fzonder l i j ke detai l tekeningen en berekeningen van de te maken beton-, ijzer- en houtconstruct ies 

De tekeningen e.d. gevouwen op fo rmaat A4 (21 x 29.7 c m ) : zie achterzi jde van d i t f o rmu l i e r 

Indien geen 

gemacht igde 

wo rd t gesteld 

doorhalen 

De gemachtigde is de mede-ondergetekende : 

naam 

wonende te 

op het adres 

tel. no. 0 

Het we rk zal worden ui tgevoerd onder leiding van : R.IJ.P, 

..tel. nr . 0 

De raming van kosten ( i n c l . b . t .w.) van het ui t te voeren werk bedraagt / e a , t 6 5 0 * 0 0 0 ••••«•«« MkCa... 

Verdere opmerk ingen en eventuele toel icht ing : 

5200 ~ 99111 

v£n2,.3.9...M..197? 

28 maar t 19 

, Handtekening opdrachtgever, 

Plaats en da tum : Le.ly.S.t.ad 

Handtekening gemacht igde, 

n 

77 

Voor daze/ 

Ir, j . E. Smld 

Piv. Hootd Sledebouw 

its 
"»• *»?, I I Zie achterzijde formulier 

Opgetefld 
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In drievoud moeten bij de aanvraag worden overgelegd de nodige door 
de aanvrager of diens gemachtigde gewaarmerkte tekeningen, welke 
moeten aangeven : 

a. de l igging van het gebouw met aanduiding van de noordpi j l , zomede 
het omliggende terrein, de belendende bebouwing en de wegen tot op 

.een afstand van tenminste 20 m in de omtrek, met vermelding van de 
kadastrale nummers van de te bebouwen en van de belendende percelen ; 
b. de hoofdafmetingen van het gebouw ; 
c. He hoogte ten opz/chte van peil van : 
1°. het te bebouwen erf ; 
2°. het bij het gebouw aansluitende erf, zoals dit na voltooi'ing van 
de bouw zal liggen ; 
3°. de aanleg van de fundering, het trasraam, de vloeren, de goten en 
het dak ; 
d. de horizon tale doors nede van de begane grond, van a Me verdie-
pingen en van de zolder, waaruit de indeltng van het gebouw en de 
bestemming der verschillende ruirnten moet blijken ; 

e. de voor-, zi j- en achtergevels, alsmede ten minste een verticale lengte-
en een dito dwarsdoorsnede van het gebouw ; 
f. de afmetingen der verschillende ruirnten ; 
g. de plaatsing, soort en afmetingen van trappen en van deur- en 
lichtopeningen ; 
h. de plaatsing en inrichting van privaten en gootstenen en de inrichting 
tot afvoer van drekstoffen en van water en vuil ; 
i. de inrichting tot voorziening van drinkwater ; 

j . de plaatsing en inrichtingen van rookkanalen, schoorstenen en gas-
afvoerkanalen, alsmede van lichr-, lucht-, wasem- en liftkokers ; 
k. de wijze van venti latie onder vloeren, in wanden en daken, alsmede van 

de verschillende ruirnten ; 
I. de middelen tot afvoer van lucht ; 
m. de samensielling der funderingen en van het trasraam ; 
n. de dikte der muren en de doorbreking van muren door deur-, venster-, 
kast- en andere openingen ; 
o. de balklagen met afmetingen, onderl inge afstanden, oplegging en 
verankering der balken ; 
p. de samenstelling van vloeren en plafonds ; 
q. de constructie der bekapping met de afmetingen der samenstellende 

delen ; 
r. details van goten, dakranden en dakoverstekken. 

De tekening, bedoeld onder a, moet zijn op een schaal niet kleiner dan 
1 : 1000; de tekeningen, bedoeld onder r, op een schaal niet kleiner dan 
1 : 10 en de overige tekeningen op een schaal niet kleiner dan 1 : 100. 

Bij toepassing van constructies in gewapend beton of ijzer moeten tevens 
worden overlegd de berekeningen, met behulp van welke de zwaarte der 
constructiedelen is bepaald. 

Eventueel kan worden toegestaan, dat deze bescheiden nader worden 
ingediend. 

Omschrijving van de te gebruiken materialen en kleuren 

* * 

a. Trasraam 

b. Opgaand werk 

c. Dakbedekking 

d . Ramen 

e. Deuren 

f. Kozi jnen 

g. 

Naam archi tect , 
adres en te le foonnummer 

Mater iaal Kleur 

H 

Niet door aanvrager in te vullen 

Begrot ing der 

Bouwleges 

Welstandleges 

Totaal 

bouwkosten / 

i t 

ft 

f 

b.SQ.OOo.,: 

&.Mo....^ 

£seu* 

&G>..3.a..¥s 
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BOUWVERGUNNING NR. 7 7 / 1 2A 

de landdrost van de Zuidelijke Ijsselmeerpolders, 
beschikkende op het verzoek van de d i r e c t e u r van de r i j k s d i e n | t 

v o o r de I j s s e l m e e r p o l d e r s , 
Z u i d e r w a g e n p l e i n 2 , 
L e l y s t a d , 

B 
Nr. gam 
RAPP.g//J 
2 7 J U L11377 

E 

fatt/tehi* 
om vergunning voor het bouwen van een k leedgebouw + k a n t i n e , £ ) G . G o W . 

no. te Almere-Haven 
sectie H no. 8 ( g e d . ) 

plaatselijk gemerkt g e b i e d 1 .H 
kadastraal bekend Z u i d e l i j k F l e v o l a n d 
gelet op de artikelen 47 en volgende van de Woningwet en op de bouwverordening 1#&&; 

l+BMtamxiMVtmKXUMBtbVKK i n ove reens t emming met h e t d a g e l i j k s a d v i e s c o U e g e ; 

BESLUIT : 

de gevraagde vergunning te verlenen overeenkomstig het bij deze vergunning behorende gewaarmerkte bouwplan met beschrij 

ving, isfitjs^st^imifj^hebteflaaideris 

onder de voorwaarden, vermeld op de bij dit besluit behorende bijlage. 

lelystad, 

v e r z . : 
de landdrost, 

21 j u n i 1977 

leges / 3 . 0 3 O , ~ . 

i\ 



Met nadruk wordt onder de aandacht van de belanghebbende gebracht, dat de aanwijzingen van het bouw- en woningtoe

zicht, strekkende tot naleving van de bepalingen der bouwverordening stipt moeten worden opgevolgd. 

Door of namens de houder der vergunning moet tenminste 24 uur van tevoren aan het bouw- en woningtoezicht van de Zuidelijke 

Ijsselmeerpolders Stadskantoor te Lelystad kennis worden gegeven wanneer : 

a. met de werkzaamheden op het terrein wordt aangevangen ; 

b. de wapening voor het storten van beton is aangebracht ; 

c. de uit het gezicht komende rioolleidingen zijn gelegd ; 

d. het trasraam gereed is gekomen ; 

e. het gebouw onder de kap is ; 

f. het gebouw is voltooid. 

De belanghebbende wordt er op gewezen, dat de bouwvergunning kan worden ingetrokken, indien : 

a. bl i jkt , dat de vergunning tengevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend ; 

b. binnen zes maanden na dagtekening van de bouwvergunning geen begin met de werkzaamheden is gemaakt of de werk

zaamheden zich in dat tijdvak hebben beperkt tot slopings- of grondwerken of tot werkzaamheden van voorbereidende aard ; 

c. de werkzaamheden langer dan zes maanden zijn gestaakt en niet zijn hervat ; 

d. indien de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt. 

Op het bouwwerk dienen te alien tijde aanwezig te zijn en aan de ambtenaar van het bouw- en woningtoezicht ter beschikking 

te worden gesteld : 

a. de door of vanwege de landdrost uitgereikte bouwvergunning, eventueel nadere vergunningen (rrjksgoedkeuring), alsmede 

de daarbij behorende gewaarmerkte tekeningen en bescheidsn ; 

b. door of vanwege de landdrost uitgereikte aanschrijvingen. 



zuidelijke 
ijsselmeerpolders 

voorwaarden, verbonden aan bouwvergunning nr.: 77 /12A 

ten name van : de directeur van de rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders te Lelystad. 

1. Het bouwwerk moet worden uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de bouw
verordening en de krachtens die verordening gestelde nadere regelen. 

2. Gebouwd dient te worden op de plaats, aangegeven op de bij dit besluit beho
rende situatietekening. Voor het vaststellen van deze plaats en de peilhoogte 
van het bouwwerk dient, voor het begin der bouwwerkzaamheden, contact te wor
den opgenomen met het bouw- en woningtoezicht. 

3. Gefundeerd dient te worden op een vaste en voldoende draagkrachtige zandlaag. 
Een funderingsvoorstel dient, met de ter plaatse verkregen sondeergegevens, te 
worden ingediend bij het bouw- en woningtoezicht en te zijn goedgekeurd, alvo-
rens met het werk mag worden begonnen. 

4. De constructietekeningen met de bijbehorende statische berekeningen dienen, in 
drievoud, te worden ingediend bij het bouw- en woningtoezicht en te zijn goed
gekeurd, alvorens de betrokken onderdelen in uitvoering mogen worden genomen. 

5. De riolering dient te worden uitgevoerd in een gescheiden systeem (hemelwater 
gescheiden van de rest) en dient te worden aangesloten op het hoofdriool. 

6. De toiletruimten dienen te worden voorzien van een ventilatiekanaal dan wel te 
worden voorzien van een doelmatige mechanische ventilatie. 

7. De bergingen voor school-, atletiek- en onderhoudsmaterialen dienen voldoende 
op de buitenlucht te worden geventileerd. 

8. De vergader- en EHBO-ruimte dient d.m.v. beweegbare ramen voldoende op de bui
tenlucht te kunnen worden geventileerd. 

9. De kleedruimten met de bijbehorende doucheruimten, voetbalberging en kantoor 
parkbeheerder dienen te worden voorzien van een mechanische afzuiging met een 
minimale luchtverversingscapaciteit van 6 x de luchtinhoud per uur, alsmede 
van voldoende toevoeropeningen voor verse lucht. 

10. De kantine en bijbehorende keuken + berging dienen te worden voorzien van een 
mechanische afzuiging met een minimale luchtverversingscapaciteit van 6 x de 
luchtinhoud per uur, alsmede van voldoende toevoeropeningen voor verse lucht. 

11. De c.v.-ruirnten dienen te voldoen aan de eisen, gesteld in normblad 3028. 
12. De verankering van de balken en de gordingen dient te voldoen aan de eisen, ge

steld in artikel 174 van de bouwverordening. 
13. De ruimte onder de begane-grondvloer dient voldoende op de buitenlucht te wor

den geventileerd. 
14. Van de toe te passen gevel- en trasraamsteen dient een monster bij het bouw-

en woningtoezicht te worden ingediend. Eerst nadat deze monsters zijn goedge
keurd, mag met het metselwerk worden begonnen. 

15. Voor de ingebruikname van het gebouw dient, in overleg met het bouw- en woning
toezicht, het aantal, de plaats en het type van de draagbare blustoestellen te 
worden bepaald. 

16. De schuifdeur in de z.o.-gevel van de kantine dient aan de binnenzijde zonder 
gebruikmaking van losse voorwerpen te kunnen worden geopend. 

17. De houder van de bouwvergunning geeft aan de landdrost schriftelijk kennis van 
de verandering van het correspondentie-adres en het gereed zijn voor ingebruik-
geving of -neming van het bouwwerk. 
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zuidelijke ijsselmeerpolders 
lelystad 

V o ^ , e v^e^or V J V CUA^Vw ft-\\K / 

stadskantoor lelystad 
telefoon 03200 - 26844 
het openbaar lichaam 
zuidelijke ijsselmeerpolders 
is ingesteld bij de wet 
van 10 nov. 1955, stb. 521 

De directeur van de rijksdienst 
voor de Ijsselmeerpolders, 

Smedinghuis, 

L E L Y S T A D . 

nii^p 

h 
B 

Nr. \0 ' 
RAPP. fy 

:\ 1 JAN. 19?is 
% ^ 

c 

uw brief van kenmerk 

onderwerp 

Vol too i"ings verklaring. 

ons kenmerk 

77/12A 

bijlagen 

lelyst* 

28 december 1977 

verzonden 

4 JAN. 1978 

De landdrost van de zuidelijke ijsselmeerpolders, 

gezien de kennisgeving van de heer Knol 
HBXDexHsib£x*ex 
dat het kleedgebouw, kantine, bij sportvelden, 
gelegen in gebied 1.H te Almere-Haven, 
XBx£§&y:s3e$8!j;xwaarvoor bij besluit van de landdrost van de zuidelijke ijs
selmeerpolders, gehoord het dagelijks adviescoUege, d.d. 21 juni 1977, 
no. 77/J2A vergunning werd verleend, is voltooid; 

gelet op artikel 54 van de Woningwet en artikel 28 van de bouwverordening 
van het openbaar lichaam zuidelijke ijsselmeerpolders; 

verklaart dat, voor zoveel waargenomen, de bouw heeft plaatsgehad overeen-
komstig het in die bouwverordening en de bouwvergunning bepaalde. 

namens de landdrost, 

het hoofd van het bouw- en woningtoezicht, 

<-?&. ^r-v-^occJ^. 

G.H. Wooldrik. 

Opmerkingen: zie voor de brandpreventieve maatregelen de brief van de 
directeur publieke werken van december 1977. 

Indien deze verklaring een gebouw betreft, geldt zij tevens als verklaring, 
bedoeld in artikel 29, lid 1, van de bouwverordening, dat tegen het in ge
bruik geven of nemen van het gebouw of een gedeelte daarvan bij de land
drost geen bezwaar bestaat. 

opaetea.4 



zuidelijke ijsselmeerpolders 
lelystad 

stadskantoor lelystad 
telefoon 03200-26844 
het openbaar lichaam 
zuidelijke ijsselmeerpolders 
is mgesteld bij de wet 
van 10 nov 1955, stb 521 

De directeur van de rijksdienst 
voor de Ijsselmeerpolders, 

Zuiderwagenplein 2, 

L E L Y S T A D . 

2-sh 'lb 

*4i S/i>*<\*~c 

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 

77/12A- Th 
lelystad, . „ 

13 j a n u a r i 1978 

onderwerp bijlagen 

Opname kleedgebouw te Almere-Haven. 
verzonden 

1 9 JAN. 1978 
Bij een onlangs gehouden controle, door het bouw- en woningtoezicht en 
de brandweer, van het kleedgebouw op het sportveldencomplex te Almere-
Haven is geconstateerd dat nog niet is voldaan aan voorwaarde 15 van 
de aan u verleende bouwvergunning, te weten het plaatsen van een tweetal 
poederblusapparaten (7 kg). 

Ik verzoek u bovengenoemde voorziening zo spoedig mogelijk aan te 
brengen. 

de directeur van publieke werken, 

i l lema, adj 

ppgelegd 



zuidelijke ijsselmeerpolders 
lelystad 

stadskantoor lelystad 
telefoon 03200-26844 
het openbear lichaam 
zuidelijke ijsselmeerpolders 
is ingeeteld bij de wet 
van 10 nov 1955. stb 521 

De directeur van de rijksdienst 
voor de Ijsselmeerpolders, 

Smedinghuis, 

L E L Y S T A D . 

il 

C 

i i r . ^U 
w 

ZotU 
RAPP. \u/9 

V 3 AUG. 1377 

(Jhci •><?h> 7 w k>. 

uw brief van 
1 kenmerk ons kenmerk 

77/12A-Ba 
lelystad, 

27 j u l i 1977 

onderwerp bijlagen verzonden 

Statische berekeningen en tekeningen. 

Naar aanleiding van de door Lijmhout BV te Uden ingediende statische be
rekeningen en tekeningen betreffende de houtconstructie voor het kleed
gebouw met kantine te Almere-Haven, deel ik u mede dat ik hiermede nog 
niet akkoord kan gaan. 

De constructie dient in de richting loodrecht op de spanten nog bekeken 
te worden op stabiliteit. Op de tekening zijn namelijk geen stabiliteits-
verbanden in het dak en in de langsgevels aangegeven. 
Voor het kleedgebouw zal het aanwezige metselwerk in de gevels waarschijn-
lijk voldoende zijn, terwijl het dak dient te worden voorzien van windver-
banden. 

Voor de kantine dient te worden bekeken hoe de stabiliteit in de langs
gevels verzorgd kan worden in verband met het aanwezig zijn van glaspuien, 
welke gevoelig zijn voor verplaatsingen. Het dak dient hier eveneens te 
worden voorzien van windverbanden. 

U wordt verzocht de benodigde berekeningen en tekeningen ter goedkeuring 
bij het bouw- en woningtoezicht in te dienen. 

de directeur van publieke werken, 

.lema, adj, 



zuidelijke ijsselmeerpolders 
lelystad 
stadskantoor lelystad 
telefoon 03200-26844 
het openbaar lichaam 
zuidelijke ijsselmeerpolders 
is mgesteld bij de wel 
van 10 nov 1955, stb 521 

De Directeur van de Rijksdienst voor 
de Ijsselmeerpolders 

Zuiderwagenplein 2 

L e l y s t a d 

^S 
B 

Nr. 3<vfe 
RAPP. Ht/*> 

8 AUG, 1377 
*fl 

r y UJ- 7 

brief van uw kenmerk ons kenmerk 

77/12A - Ba 

bijlagen 

Plan kleedgebouw * k a n t i n e 

lelystad, 

2.8.77 

t e Almere-Haven 

te Lelystad 
Bescheiden in-
gezonden door Rijksdienst van de Ijsselmeer

polders 
Naar aanleiding van de door bovenstaande instantie ter goedkeuring inge-
diende bescheiden, deel ik u mede dat de hierna vermelde bescheiden door 
mij akkoord zijn bevonden. 

onderdeel berekening bladzijde tekening nummer 

3& gewichtsberekening 

£x. palenplan 

3&c fundering 

0 heiregister/-revisie 

0 beton-/staal-/hout-
constructie 

0 begane grond, le, 2e, 3e 
en 4e verdiepingsvloer 

0 

7119 - 1 t/m 5 7119 - 101 t/m 103 

Opmerkingen: De heiresultaten dienen zo spoedig mogelijk bij het 
bouw- en woningtoezicht ter controle te worden ingediend. 

de directeur van publieke werken, 
voor deze, 

W u Ct/-r-t~£ oU^C 

G.H. Wooldrik. 
Kopieen verzonden naar : 

JQK R I J P , t . a . v . de h e e r B. de Boer 
_ Z u i d e r w a g e n p l e i n 2 , L e l y s t a d 

0 
it\ 
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zuidelijke ijsselmeerpolders 
lelystad 
stsdskantoor lelystad 
telefoon 03200-26844 
het openbaar lichaem 
zuidelijke Ijsselmeerpolders 
is mgesteld bij de wet 
van 10 nov 1955. stb. 521 

De Directeur van de Rijksdienst 
voor de Ijsselmeerpolders 
Zuiderwagenplein 2 
Lelystad 

• t 

m 

uw brief van 

onderwerp 

kenmerk ons kenmerk 

77/l2A-Ba 

bij I age n 

lelystad, 

2.8.77 

Plan Kleedgebouw + kantine 

Bescheiden in-
gezonden door Bato Jansen B.V. 

te Almere-Haven 

te Alphen aan den Rijn 

Naar aanleiding van de door bovenstaande instantie ter goedkeuring inge-
diende bescheiden, deel ik u mede dat de hierna vermelde bescheiden door 
mij akkoord zijn bevonden. 

onderdeel 

0 gewichtsberekening 

0 pa lenplan 

0 fundering 

0 h e i r e g i s t e r / - r e v i s i e 

0 b e t o n - / s t a a l - / h o u t -
c o n s t r u c t i e 

• begane grond, Xexxfc&xxJfe 
•xxxkK. v-ei?d4repingsvloer DATO 

0 

berekening b l a d z i j d e 

, 

• 

tekening nummer 

3121 - 1 en 2 

Opmerkingen: 

de directeur van publieke werken, 
voor deze, 

yZ. &*-»-c*u*x^ 

G.H. Wooldrik. 
Kopieen verzonden naar: 
• Bato-Jansen B.Y. 

Postbus 130. Alphen aan den Rijn 
+ bescheiden 

• RIJP, t . a . v . de heer B. de Boer 

0 



zuidelijke ijsselmeerpolders 
lelystad 

stadskantoor lelyatad 
telefoon 03200 - 26844 
het openbaar lichaam 
zuidelijke ijsselmeerpolders 
is ingesteld bij de wet 
van 10 nov 1955. stb 521 

De directeur van de Rijksdienst 
voor de Ijsselmeerpolders 

Zuiderwagenplein 2 

Lelystad 

Qcte prW 

uw brief van 

onderwerp 

uw kenmerk ons kenmerk 

77/12A-B0 

bijlagen 

lelystad, 

2 0 . 9 . 7 7 

verzonden 

Plan kleedgebouw + kantine te Almere-Haven 

Bescheiden in-
gezonden door Bato Jansen BV te Alphen aan den Rijn 

Naar aanleiding van de door bovenstaande instantie ter goedkeuring inge-
diende bescheiden, deel ik u mede dat de hierna vermelde bescheiden door 
mij akkoord zijn bevonden. 

onderdeel 

0 gewichtsberekening 

0 palenplan 

0 fundering 

0 heiregister/-revisie 

j(k bEtaa-x/isxDsMx-/hout-
constructie 

0 begane grond, le, 2e, 3e 
en 4e verdiepingsvloer 

0 

berekening bladzijde 

1 

10206 1 t/m 8 
9 t/m 10 

tekening 

10206 

nummer 

- 1 
- 2 
- 11 
- 12 

Opmerkingen: 

r van publieke werken, 

Wooldrik 

n 
Kopieen verzonden naar : 

xQc Bato J a n s e n BV, P o s t b u s 130. Alphen a . d . R i jn 
0 + b e s c h e i d e n . 

xx Li jmhout BV, P o s t b u s 31» Uden. 
xx RIJP , t . a . v . de h e e r B. de Boer 

OpgeFegd 



zuidelijke ijsselmeerpolders 
lelystad 

stadskantoor lelystad 
telefoon 03200-26844 
het openbaar lichaam 
zuidelijke Ijsselmeerpolders 
is mgesteld bij de wet 
van fO nov 1955. stb 521 

De directeur van de Rijksdienst 
voor de Ijsselmeerpolders 

Zuiderwagenplein 2 

Lelys tad 

h 
B 

ft 

i-

Nr. 
W\ 

£ 

;6©6: Nr. 36©(?2 

7 f 

AT- W 

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 

77/l2A-Ba 

bijlagen 

lelystad. 

20.9.77 

Plan kleedgebouw + kantine 

Bescheiden in-
gezonden door EV Datovloeren 

te 

te 

Almere-Haven 

Amsterdam 

Naar aanleiding van de door bovenstaande instantie ter goedkeuring inge-
diende bescheiden, deel ik u mede dat de hierna vermelde bescheiden door 
mij akkoord zijn bevonden. 

onderdeel 

0 gewichtsberekening 

0 pa lenplan 

0 fundering 

0 h e i r e g i s t e r / - r e v i s i e 

0 b e t o n - / s t a a l - / h o u t -
c o n s t r u c t i e 

j9 begane grond, Ke^cx2^x3«x 
ECTx4eciroexdxep&jr.gsvloer DATO 

Q g e w i j z i g d 

berekening b l a d z i j d e 

, 

3121 - 1 0 t /m 3 
3121 - 2 0 en 1 
on twerpgegevens 
type 175 c . 

tekening 

3121 

nunmer 

- 1 en 2 

Opmerkingen: 

publieke werken, 

n 
Kopieen verzonden naar: 

xbc BV Datovloeren, Postbus 4188, Amsterdam 
+ bescheiden. 

xx Bato Jansen BV, Postbus 130, Alphen a .d . Rijn 
+ bescheiden. 

Opgelegd 



zuidelijke ijsselmeerpolders 
lelystad 

stadskantoor lelystad 
telefoon 03200-26844 
het openbaar lichaam 
zuidelijke Ijsselmeerpolders 
is ingesteld bij de wet 
van 10 nov 1955, stb. 521 

De directeur van de Rijksdienst 
voor de Ijsselmeerpolders 

Zuiderwagenplein 2 

L e l y s t a d 

fy3>}6/,z^6 

ha T^cU fot&s . 

uw brief van 

onderwerp 

• kenmerk ons kenmerk 

77/ l2A-Ba 

bijlagen 

lelystad, 

28.9.77 

verzonden 

Plan 

Bescheiden i n -
gezonden door 

kleedgebouw + k a n t i n e 

RIJP 

te Almere-Haven 

te 
Lelystad 

Naar aanleiding van de door bovenstaande instantie ter goedkeuring inge-
diende bescheiden, deel ik u mede dat de hierna vermelde bescheiden door 
mij akkoord zijn bevonden. 

onderdeel 

0 gewichtsberekening 

0 palenplan 

0 fundering 

0 heiregister/-revisie 

a bsccKK-^sxaalf-K/hout-
constructie 

0 begane grond, le, 2e, 3e 
en 4e verdiepingsvloer 

0 

berekening bladzijde 

7119 - 1 

tekening 

7119 

nummer 

- 306 

Opmerkingen: 

de directeur van publieke werken, 
voor deze, 

tjVC Uf^r-^Ct 

G.H. Woo ld r ik . 

n 
Kopieen verzonden naar : 
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(Dit biljet moet ongezegeld worden gebruikt voor de inschrijving) 

INSCHRIJVINGSBILJET 

I. De ondergetekende(n) Bato-Jansen B.V. 1) 

wonende te Alphen a/d Rijn, Kalkovenweg 13 2) 

verbindt (verbinden) zich door ondertekening dezes, overeenkomstig de 
voorwaarden van aanbesteding, vervat in het bestek nr. 7119 van de 
Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders te Lelystad, tot de aanneming 
van het bouwen van een kleedgebouw + kantine te Almere-Haven. 

voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet begrepen, 

\//er fiQ/sc/erc/jee vertex toc/>pfp c/u/£e//o gulden 3) van 

' Mjtffl), -• 4) 

2. Het b e d r a g van de t e r zake van h e t werk v e r s c h u l d i g d e o m z e t b e l a s t i n g 

b e d r a a g t ZeueM'-M' * OcA /f 9 c/»'* Zen c/ZCJ toMc/frc/-^ gu lden 3) 

4) 

3 . Hi j v e r k l a a r t ( z i j v e r k l a r e n ) d e z e a a n b i e d i n g gedurende d e r t i g dagen 
na de d a g , waarop de a a n b e s t e d i n g h e e f t p l a a t s g e h a d , g e s t a n d t e z u l 
l e n doen . 

Gedaan t e L e l y s t a d 

De 

BATt>tr 

, d . d . 1 7 - 0 5 I 9 7 7 

<ovTO»e 

In t e v u l l e n met de s ch r i \ fmach ide p B^Lf l i c 

1) Naam of namen en voornaam v o l u i t 
2) V o l l e d i g a d r e s 
3) Bedrag in l e t t e r s 
4) Bedrag in c i j f e r s 

geschreven. 



Archief.«a*T verkl, 
K.D. Mes 438] 
calculatie ', 
adm. HSOW [! 
verificatie J 
hr. Van Aalderen) 
hr. B. de Boer ) 
arch. De Koning + verkl.) 

+ bijl. 

rijksdienst voor de ijsselmeerpolders 
Ir. Smid - Prof. Van Duin - Ir. Frieling - Ir. Laumanns 
Hr. Versprille - Hr. Van Lenthe - Arch. Wiebinga 

T.k.n. aan: Min V & W-'s-Gravenhage 

lelystad / smedinghuis / zuiderwagenplein 2 / telefoon (03200) 99111 / telex 40115 

AANTEKEHEM 

Bato-Jansen B.V. 

Kalkovenweg 13 

A L P H E N • a/d a I J N 

n 

uw brief van 

uw kenmerk 

onderwerp Bestek 7119} kleedge- bijiage(n) 
bouw 4- kantine t e Alsaere-Haven 
(BK 28067-Ko 7242) 

lelystad § j u n i 1977 

mijn kenmerk Ctfb 2 6 3 3 7 

diverse \y 

toestelnr. 

verz.: 7 JUNI 1977 

Naar aanleiding van Uw inschrijvlng bij de op 17 owl 1977 gehouden 
openbare aanbesteding, geef ik U hieraiede opdracht tot het maken 
van een Kleedgebouw • kantine te Almere-Haven, volgens bestek 7119, 
de nota van inllohtingen en de bijbehorende 7 tekeningen. 

De datum van opdracht van het werk, als bedoeld in par,7, lid 1 van 
de A.B.B. 196B, is die van de eerste workday voigend op de datuta van 
verssnding dezes. 

Voor dit werk sal U worden betaald de aom van / 487.000,— (vierhon-
derdzevenentachtigduisend gulden) in totaal, exolusief de onsetbe-
lasting. 

Een gewaarmerkt exeiaplaar van het bestek, de nota van inliehtlngen 
en de bijbahorende 7 tekeningen, alstaede een gewaarcaerkt afschrift 
van Uw inschrijvlngsbiljet doe ik U hierbij toekotoen. 

Met verwijsing naar het gestelde in par. 3 van de A.B.B. 1938, send 
ik U tevens een verklaring inzake de aanwijsing van de directie voor 
dit werk. 

DE DIRKCTEUIt VAN DE RIJKSDIENST 
VOOR D£ IJSSELftSEERPQLDERS 

PfoT. Br. R & K van Dui« 

g-Q-1977/SL 
bankrelatie: amrobank nv lelystad rekening 45.90.72.005 / postrekening 869847 

D 21 



Bijlage behorende 

bij brief nr. ^ 2b 39] 

RIJKSDIENST 
VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS 

L E L Y S T A D 
Z u i d e r w a g e n p l e i n 2 

V e r k l a r i n g i n z a k e de a a n w i j z i n g van 

de d i r e c t i e voor b e s t e k n r . 7 1 1 9 

het maker* van een kleedgebouw+kantine te Almere-Haven# 

O n d e r g e t e k e n d e , Hoofd van de H o o f d a f d e l i n g Stedebouw en Open-

ba re Werken van de R i j k s d i e n s t voor de I j s s e l m e e r p o l d e r s , gevol". 

gevende aan h e t g e s t e l d e i n a r t i k e l g v a n bovengenoemd 

b e s t e k v e r k l a a r t da t 

a r c h . M.C. de Koning 

is /3Uppt b e l a s t met he t t o e z i c h t op de u i t v o e r i n g en is/aaQKX bevoegd 

namens hem op t e t r e d e n i n a l l e zaken de u i t v o e r i n g van bovengenoemd 

werk b e t r e f f e n d e i n de z i n van p a r . 3 van de A.B.B. 1968. 

Het Hoofd van do Hoofda fdo l ing 

Stedebouw en Openbare Werken 

I r . F. T e l l e g e n 

7342/18.10.1976/JLD 



Bijlage behoretiae 
RIJKSDIENST bi brief nr. & $ Uz9l 

VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS *\ , , ' ** / 
L E L Y S T A D u a*io-fe>-^} 

Smedinghuis 

Bestek 7119 

NOTA VAN INLICHTINGEN 

voor het bouwen van een kleedgebouw + kantine 
te Almere-Haven 

Par. 6. sub E 2 (aanvulling) 

Na: "op de dekvloer", tussenvoegen: "en op de kruipluiken". 

Par. 6. sub E 5 (wijziging) 

In plaats van: "afm. 1845 x 2100", te lezen: "afm. 900 x 2020". 

Par. 7. sub B (aanvulling) 

Na: "waalformaat", tussenvoegen: "kwaliteit, roodkleurig hardgrauw van 
de fabriek Wolfswaard te Opheusden". 

Par. 7. sub D 5 (aanvulling/wijziging) 

Na: "Visqueen D.P.C.", toevoegen: "2000". 
Het zinsgedeelte: "van de fa. Cidak te Utrecht", vervalt. Hiervoor te 
lezen: "van o.a. de fa. Kamphuis te Zwolle of de fa. Sellink te 
Winterswijk". 

Par. 8. sub 1 (aanvulling) 

Na het gestelde te lezen: "Voorts t.p.v. de toegang van de douches 
hardstenen dorpels leveren en aanbrengen, e.e.a. zoals aangegeven in 
detail 5 van tekening blad 201". 

Par. 9. sub 5 (aanvulling) 

Na: "dekkend verglaasde wandtegels", tussenvoegen: "prijsgroep 0". 

Par. 11. sub A 8 (wijziging) 

Het gestelde vervalt. Hiervoor te lezen: "Onder de roldeur van de 
berging voetbal en de doordraaiende deuren aan beide uiteinden van de 
gang van het kleedgebouw in de afwerklaag van de vloer stalen profie-
len L- 40.40.4 met aangelaste ankertjes aanbrengen". 

Par. 11. sub A 10 (aanvulling) 

Na het gestelde te lezen: "T.p.v. de overgang van de vloertegels in de 
w.c.'s met de "Intercodam" noppenvloer, in de afwerkvloer geel koperen 
L. 25.25.3 profielen aanbrengen". 

Par. 11. sub A 16 (wijziging) 

Het gestelde vervalt. Hiervoor te lezen: "De sub 1 t/m 9 en de sub 11 
t/m 13 genoemde metaalwerken thermisch verzinken". 

Par. 12. sub 1 (wijziging) 

In plaats van: "lang 152,5 cm", te lezen: "lang 122 cm". 

2831/5-5-1977/OM 
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Tekening blad 3 doorsnede G-H (wijziging) 

De muur tussen berging school + atletiek, respectievelijk berging on-
derhoudsmaterialen en de kleedkamers moet doorlopen tot tegen de dak-
platen. 

Lelystad, 4 mei 1977 

Het Hoofd van de Hoofdafdeling 
Stedebouw en Openbare Werken 

ir. F. Tellegen 

gOOJR.ffiNSiwlDEND AFSCHBIBC 
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RIJKSDIENST 
VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS 

Smedinghuis Bestek 7119 
L E L Y S T A D 

Bestek en Voorwaarden 
voor het bouwen van een kleedgebouw + kantine 

te Almere-Haven 

EERSTE AFDELING. Omschrijving der werken 

Artikel 1. Beschrijving 

Par. 1. Algemene Beschrijving 

De werkzaamheden omvatten het bouwen van een kleedgebouw + kantine met 
bijbehorende werken te Almere-Haven. 
Een en ander te bouwen op het terrein als aangegeven op de situatie-
tekening blad 1 en voorts geheel overeenkomstig dit bestek met de bij
behorende tekeningen en met inbegrip van de levering van alle daartoe 
nodige materialen, arbeidslonen, hulpwerktuigen, transporten enz. voor 
zover deze bij de omschrijving niet uitdrukkelijk zijn buitengesloten. 

Door derden zullen worden uitgevoerd: 

a. De terreinriolering 
b. De definitieve bestratingen 
c. De verdere terreinafwerking 
d. De telefooninstallatie 
e. De barinrichting 
f. De stoffering en meubilair 
g. De definitieve aansluitingen op het net van de nutsbedrijven. 
h. De aansluitingen op de openbare rioleringen. 

De aannemer zal aan de sub 2 bedoelde derden tijd en gelegenheid 
geven hun werken uit te voeren, steigers, ladders en andere hulpmateri-
alen ter beschikking stellen en waar nodig en door de directie aange
geven, de onder 4 omschreven hulp verlenen. Het gebruik van de door de 
aannemer ter beschikking gestelde hulpmaterialen is voor risico en 
verantwoordelijkheid van de hier bedoelde derden. 

De aannemer moet voor de sub 2 d en g genoemde door derden uit te voeren 
werken, de volgende werkzaamheden verrichten: de nodige hak- en breek-
werken, het houden van sparingen en zonodig later weer afdichten hiervan, 
het stellen en aanstorten van de nodige mantelbuizen alsmede het aan-
werken van de kabels en leidingen. 

Par. 2. Tekeningen 

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen: 
Blad 1. Situatie 
Blad 2. Plattegronden 
Blad 3. Gevels en doorsneden en principe details 
Blad 201. Matenplan 
Blad 551. Gas- en waterleidinginstallatie 
Blad 561. Verwarmingsinstallatie + mechanische ventilatie 
Blad 571. Elektrische installatie 
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Par. 3. Hoofdafmetingen en peil 

1. Alle maten zijn af te leiden van de tekeningen. De maten genoemd in dit 
bestek zijn mm maten, tenzij anders vermeld. 

2. De hoogtematen ten opzichte van het aangenomen peil zijn aangegeven op 
de tekeningen. 

3. De N.A.P. maten zijn gegeven op situatietekening. 
Peil = 240 ̂  NAP. Bestaande M.V. = 236 ^ NAP. Nieuwe M.V. = 245 * NAP. 

4. a. Op aanwijzing van de directie een hoogtemerk aanbrengen. 
b. Uitzettingen en uitbakeningen verrichten 
c. Aangebrachte hoogte- en andere kenmerken instandhouden. 

Par. 4. Grondwerken 

1. Voor de funderingen, kruimruimten, rioleringen, enz. de nodige ontgra-
vingen verrichten van voldoende diepte en wijdte. 

2. Na voltooiing en verharding van de desbetreffende werkstukken, aanvul-
lingen verrichten met zand afkomstig uit de ontgravingen t.b.v. 
a. De funderingssleuven rondom het gebouw, tot aan het bestaande 

maaiveld 
b. Sleuven voor leidingen. 

3. De grondslag onder de systeemvloeren afwerken op +_ 85 cm - P. 

4. Het bouwterrein tot 3 m' buiten de gevels egaliseren op bestaande 
maaiveldhoogte. 

5. Het zand afkomstig uit ontgravingen en benodigd voor de sub 2 genoemde 
aanvullingen op een nader aan te wijzen plaats in de onmiddellijke 
nabijheid van het bouwterrein opslaan. 

6. Na aanvulling overblijvende zand afvoeren naar een zanddepot over een 
afstand van ca. 2 km. 

Par. 5. Paalfundering 

1. De paalfundering maken van betonnen palen zoals op de tekening is aan
gegeven. 

2. Betonpalen moeten zijn van een fabriek ten genoegen van de directie. 
Vooraf moet aan de directie een tekening in 3-voud ter goedkeuring 
worden toegezonden, waarop is aangegeven de wapening, de betonsamenstel-
ling en de kubussterkte van de te leveren palen. Na akkoordbevinding 
ontvangt de aannemer een gewaarmerkte tekening terug. 
De palen dienen van een betonkwaliteit te zijn van tenminste B 30. 

3. Voor de lengte van de heipalen rekenen op een gemiddelde van 12 m' met 
een schachtafmeting van 29 x 29 cm. 
De juiste lengten zullen nader worden bepaald. 

4. Langere paal- c.q. kortere paallengten worden verrekend tegen een ver-
rekenprijs van / 27,- per m' paallengte. In bovengenoemde verreken-
prijs zijn begrepen aankoopkosten paal, heikosten enz. Deze verreken-
prijs is die als bedoeld in par. 39 lid 6 van de A.B.B. 

5. Tijdens het heien moeten de palen zijn voorzien van een goed sluitende 
heimuts, waarin een in goede staat zijnde vulling van hardhout is aan-
gebracht en om het beschadigen van de palen te voorkomen, van dubbel 
opgeklampte baddinghout wat regelmatig moet worden vernieuwd. 
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6. De koppen van de betonpalen na het inheien afhakken met gebruikmaking 
van een stalen klemband. De vrijkomende wapening ter lengte van 35 cm 
in de balken en/of vloeren instorten. 

Par. 6. Betonwerken 

1. Voor alle in dit bestek omschreven betonwerken te rekenen op betonkwa-
liteiten zoals hierna vermeld, echter met dien verstande dat in geen 
geval een m3 beton minder dan 300 kg cement mag bevatten. 

A. Werkvloeren, beton B 12,5 met een cementgehalte van min. 300 kg/m3 
beton 

1. Onder alle met de grond in aanraking komende betonwerken, werkvloeren 
aanbrengen, dik 50 mm. 

B. Gewapend betonconstructies, beton B 17,5 met een cementgehalte van 
minimaal 320 kg/m3 beton 

1. Alle hiergenoemde betonwerken maken met afmetingen en in dikten zoals 
op de tekeningen staat aangegeven: 
a. Funderingsbalken met opstortingen 
b. Trap en hellingbaan in het kantinegebouw 
c. Betondorpel onder de deur berging school + atletiek en berging on 

derhoudsmaterialen 

C. Systeemvloeren 

1. De begane grondvloer uitvoeren als een systeemvloer van het merk 
"Dato" type 175, dik 170 mm voorzien van eventuele betonravelingen en 
betonstroken. 
De vloeren maken volgens de door de leverancier te verstrekken en door 
de directie goed te keuren werktekeningen. Deze tekeningen moet de 
aannemer in tweevoud bij de directie inleveren. De elementen leveren met 
inbegrip van de nodige kopvullingen. 

2. Tussen de elementen vulbeton en over de elementen een druklaag dik 50 
mm aanbrengen van beton B 22,5 met een cementgehalte van minimaal 340 
kg/m3 verhard beton. 

3. In de vloer de nodige openingen sparen t.b.v. riolering, verwarming, 
kolomvoeten enz. 

4. Voor diverse constructie-onderdelen bevestigingsmiddelen instorten, 
o.a. ankerstrippen voor de gelijmde staanders. 

5. Voor het aanstorten van de systeem-vloer zal de aannemer aan de 
installateur van de elektrische-, telecommunicatie, waterleiding en 
gasinstallaties, gelegenheid geven voor het leggen van diverse leidingen. 

D. Algemeen 

1. Alle doorvoerpijpen en mantelbuizen t.b.v. de door derden aan te 
brengen aansluitingen genoemd in par. 2. B. moeten door de aannemer 
worden geleverd en aangebracht. 

2. De op de tekeningen en op later te verstrekken werktekeningen aangegeven 
sparingen houden. 

3. De betonwerken voor zover niet anders is omschreven volkomen gaaf en 
zonder aanzetten opleveren. 

4. T.b.v. de in par. Timmerwerken genoemde gelamineerde houten kolommen 
de nodige betonopstortingen tot 10 cm + P aanbrengen. 
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5. T.b.v. de verankering van de gelijmde houten kolommen in de funderings-
balken per kolom twee ankers in storten. De ankers M 20 ontw. lang 400 
mm met omgezet uiteinde voorzien van 10 cm draadeind. 

6. In het invalide toilet t.b.v. de op tekening aangegeven urinaaluitstort 
een beton-opstorting aanbrengen afm. inwendig 20 x 20 cm, uitwendig 
30 x 40 cm, hoog _+ 14 cm. 

E. Vloerafwerkingen 

Over de begane grondvloer vloerafwerkingen aanbrengen zoals hieronder 
omschreven. 

1. Een dekvloer van mortel F, dik 30 mm als ondervloer, afgewerkt met 
een stalen spaan t.p.v.: 
a. De grote kleedkamers 
b. De kleine kleedkamers 
c. De verbindingsgang in het kleedgebouw 
d. De vergaderruimte + e.h.b.o. 
e. De berging + keukenkantine 
f. De kantine 
g. De entree achter de rubbermat 
h. Het kantoor parkbeheerder 
j. De scheidsrechtersruimten. 

2. In de sub 1 genoemde ruimten op de dekvloer een Intercodam rubbernoppen 
vloer type M.R. 5, kleur blauw, aanbrengen volgens monster. E.e.a. 
verwerken volgens voorschrift van de fabrikant. 
De direktie bepaalt de verdeling van de banen. 
Een onderhoudsvoorschrift voor de vloeren moet worden bijgeleverd. 

3. Een dekvloer van mortel F, dik 30 mm, waaraan toegevoegd 1,5 kg carborun
dum per m2, afgewerkt met een houten schuur bord t.p.v.: a. De vloeren 
van de beide c.v.-installatieruimten 
b. De vloer van de berging school + atletiek 
c. De vloer van de berging, onderhoudsmaterialen 
d. Berging voetbal 
e. De vloeren machinaal verdichten. 

4. Een dekvloer van mortel F, dik 20 mm, afgewerkt met een stalen spaan 
t.p.v.: 
a. De meterkasten 
b. De entree t.p.v. de rubberringmat. 

5. In de in par. "Metaalwerken" genoemde hoekomranding in de entree van 
het kantinegebouw een "Vasto" rubbermat afm. 1845 x 2100 met ringprofiel 
leveren en aanbrengen. 

F. Wapening en bekisting 

1. Voor de gewapend betonwerken, met uitzondering van de systeemvloeren 
te rekenen een totale hoeveelheid van 6000 kg betonstaal FeB 400 HK. 
(incl. 5% gewichtstolerantie en knipverlies). 

2. In de sub C~2 genoemde druklaag bouwstaalnetten aanbrengen, hiervoor 
te rekenen op een totale hoeveelheid van 1600 kg bouwstaalnetten FeB 500 
HK (incl. 5% gewichtstolerantie en knipverlies). 

3. De verrekening van het betonstaal zal geschieden aan de hand van door 
de aannemer te maken en door de directie goed te keuren buigstaten, 
welke door de aannemer in drievoud moeten worden ingeleverd, voordat met 
de verwerking van het betonstaal wordt begonnen. 
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Het gewicht zal worden vastgesteld aan de hand van theoretische tabel-
gewichten. Het meer of minder verwerkte betonstaal en de bouwstaalnetten 
zal worden verrekend tegen f 1,90 per kg, respectievelijk / 1,60 per kg 
inclusief verwerkingskosten en knipverlies. Deze eenheidsprijs is die 
als bedoeld in par. 39, lid 6 van de A.B.B. 

4. De supporten dienen op de buigstaten vermeld te worden. 

5. Het wapeningsstaal FeB 400 HK bestaat voornamelijk uit de diameters 
10, 12 en 16 mm. 

6. De bekistingen maken overeenkomstig het gestelde in de tweede afdeling. 

Par. 7. Metselwerken 

Alle muren metselen ter zwaarte als op de tekening is aangegeven. 
Alle stenen leveren volgens bij de Rijkdienst voor de Ijsselmeerpolders 
aanwezige monsters. 

A. Kalkzandsteenklinkers, waalformaat, in metselmortel §C - gK - 3Z. 

1. Het trasraam e.e.a. zoals in de diverse details op tekening blad 3 is 
aangegeven. 

B. Metselstenen, waalformaat, in nader op te geven metselmortel. 

1. Al het overige metselwerk. Dit metselwerk uitvoeren als schoonwerk, 
uitgezonderd daar, waar wandtegels zijn beschreven. 

C. Voegwerken 

1. Al het schone metselwerk voegen, alvorens hiertoe wordt overgegaan op 
aanwijzing van de directie enige proefstukjes opzetten. 

2. Hiertoe onmiddellijk na het metselen de voegen diep uitkrabben en 
schoonborstelen. 

3. Het metselwerk met water afspoelen, met verdund zoutzuur goed schoon-
maken, ruim naspoelen met water en daarna platvol voegen met zilver-
zand en witte cement. 

4. Het werk netjes en schoon opleveren. 

D. Diversen 

1. Op het buitenmetselwerk vanaf de bovenkant van de funderingsbalken tot 
de onderzijde van het gevelmetselwerk een dekkende laag Ternol aanbrengen. 

2. De aansluitingen van het metselwerk tegen de gelamineerde kolommen 
voorzien van compriband en butyl kit. 

3. Per stramien 4 stuks p.v.c.-buisjes 0 18 mm aanbrengen voor ventilatie 
onder de vloeren (zie detail 4-4 van tek.blad 201). 

4. Tegen de binnenspouwbladen van de buitenspouwmuren glaswol-isolatie-
platen type P.I. 156, dik 40 mm aanbrengen, e.e.a. bevestigen met p.v.c.-
klemmen aan de spouwankers. 

5. Tussen de rollagen en de binnenspouwbladen, onder de kozijnen en tussen 
de kozijnstijlen en de muuraansluitingen "Visqueen D.P.C." aanbrengen 
van de fa. Cidak te Utrecht, (zie detail 2 van tekening blad 201) 

6. Onder rollagen ter plaatse van spouwmuren stroken asbestcementplaat, 
dik 6 mm, aanbrengen. 
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E. Algemeen 

1. Gelijktijdig met het metselen van de muren moeten, waar dit door de 
directie wordt verlangd of noodzakelijk blijkt, gemeniede klossen wor
den geleverd en ingemetseld, de nodige gaten, sparingen en inkassingen 
worden gemaakt voor buizen, leidingen enz. Voorts moeten de nodige 
door derden beschikbaar te stellen onderdelen worden ingemetseld. 

2. Voor ventilatie van de spouw aan de boven- en onderzijde van het gevel
metselwerk open stootvoegen houden. 

3. De kolomvoetplaten ondersabelen met mortel 1C - 2Z. 

Par. 8. Natuursteenwerken 

1. De in de kozijnstaat aangegeven hardstenen dorpels en neuten leveren 
en aanbrengen. 

2. De in het zicht komende vlakken van het hardsteen moeten worden ge-
schuurd en gezoet. Voorts de neuten voorzien van dookgaten. 

Par. 9. Tegelwerken 

1. Bezetten met dekkend verglaasde wandtegels 100 x 200 mm, kleur wit, 
horizontaal gezet: 

A. De muren over de voile hoogte in de volgende ruimten: 
a. Douches bij kleedkamers 
b. Douche/wasgedeelte in ruimten scheidsrechter 
c. W.c.'s van het kleedgebouw. 

B. De muren over de voile hoogte in de volgende ruimten: 
a. W.c.'s van het kantinegebouw 
b. Toilet invalide. 

C. De wand in de keuken aansluitend tegen het aanrecht, over een totale 
lengte van 1,80 m' en over de voile hoogte. 

D. Achter het aanrecht in de keuken twee rijen hoog. 

2. Beleggen met dubbelhard gebakken vloertegels 100 x 100 mm, kleur 
bruin volgens monster: 
a. De vloeren van de w.c.'s in het kleedgebouw en het kantinegebouw. 

3. Beleggen met dubbelhardgebakken noppenvloertegels 100 x 100 mm, kleur 
bruin volgens monster; de vloeren van: 
a. Douches 
b. Douche/wasgedeelte in ruimten scheidsrechter 
c. Toilet invalide 
d. De bovenzijde van het verhoogde schuine gedeelte in de douches. 

4. De in douches aangegeven vloeren en vloergedeelten aanbrengen volgens 
op tekening aangegeven hoogtematen, e.e.a. zoals aangegeven. 

5. De wand- en vloertegels zetten en leggen in nader op te geven specie. 
Alle wandtegelvlakken inwassen met mortel samengesteld uit witte p.c. en 
zilverzand en schoon en opgepoetst met staalwol opleveren. De vloer
tegels inwassen met cement en gezeefd metselzand. Voor wandtegels reke
nen op wit dekkend verglaasde wandtegels, le soort. Voor dubbel hard-
gebakken vloertegels rekenen op le soort prijsklasse 0. De tegels le
veren volgens monster. 
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Par. 10. Timmerwerken 

A. Dakconstructies e.d. 

1. De op tekeningen aangegeven spantconstructies leveren en aanbrengen. 

2. De spantbenen zijn van gelamineerd hout met afmetingen 110 x 500 mm 
opgelegd en verankerd aan kolommen eveneens van gelamineerd hout, samen
gesteld en met afmetingen zoals o.a. is aangegeven in detal 1 van tek. 
blad 201. 

3. Tussen de kolommen en de onder "Betonwerken" genoemde betonopstanden 
afzelia klossen dik 20 mm aanbrengen. De klossen verlijmen aan de ko
lommen. 

4. Over de spantbenen een balklaag aanbrengen van gelamineerd hout met 
afmetingen 85 x 250 mm. De balklaag met de onder "Metaalwerken" ge
noemde strippen verankeren op de spantbenen. 

5. Over de balklaag dakplaten van het merk "Opstalan" leveren en aan
brengen, type PUV 25. De platen aanbrengen volgens voorschrift van de 
fabrikant. 

6. Het dakoverstek van de topgevels voorzien van een aftimmering van 
masonite dik 6 mm op regels 2 x 7 cm e.e.a. volgens detail 5 op tek. 
blad 3. 

B. Algemeen, dakconstructies 

1. Betimmeringen, regels, voegbanden e.d. zoals voor aansluiting van de 
dakconstructies op aangrenzende constructies aanbrengen. 

2. De nodige nader op te geven ventilatie-openingen aanbrengen. 

3. In de dakconstructies de nodige dakdoorgangen maken. 

4. Beschadigde dakplaten dienen door nieuwe vervangen te worden. 

C. Wandconstructies 

1. Tussen de bovenkant van het metselwerk en de onderzijde van de spant
benen, respectievelijk tussen het metselwerk en de dakplaten t.p.v. de 
hierna te noemen ruimten houten scheidingswanden formeren: 
a. berging voetbal 
b. c.v.-installatie kleedgebouw 
c. kantoor parkbeheerder 
d. vergaderruimte en e.h.b.o. 

2. De sub 1 genoemde scheidingswanden als volgt samenstellen: 
a. boven- en onderregels 50 x 70 mm 
b. tussenregels 50 x 70 mm, verticaal, h.o.h. 100 cm 
c. isoverbel isolatieplaten P.I.156, dik 40 mm 
d. de onderregels bevestigen met ankers op onderliggend muurwerk 
e. beide zijden van het regelwerk bekleden met ocume multiplex, dik 12 

mm 
f. de isolatie platen vastzetten met latjes 2 x 2 cm. 

3. In afwijking van het sub 1 en 2 gestelde moet in de c.v.-ruimte het 
regelwerk worden voorzien van gygant gipsplaten, dik 9,5 mm, op regels 
met afm. '20 x 60 mm. 
De gipsplaten bevestigen met gegalvaniseerde nagels. 

4. In het kantine-gebouw boven de dubbele deuren tussen de entree en de 
bar doorlopend tot boven het deurkozijn van de berging een aftimmering 
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aanbrengen van plywood, dik 10 mm zoals aangegeven op tek. blad 3, 
doorsnede J-K en detail 8 van tek. blad 201. 

5. De kopgevels tussen de spanten, dakplaten en de gordingen dichtzetten 
met "sandwich" panelen, e.e.a. zoals aangegeven in detail 5 op tek. blad 
3. 

6. De langsgevels aftimmeren met hechthout dik 12 mm en klossen zoals aan
gegeven in detail 1 van tek. blad 3. 

D. PIafondconstrueties 

1. Boven de entree, de toiletten en de c.v.-ruimte in het kantinegebouw 
een balklaag met afm. 63 x 160 mm, aanbrengen. 

dc balklaag g. en g. delen met dik 20 mm aanbrengen met langs de 
wanden aansluitend een plint, afm. 15 x 50 mm. 

2. In de hierna te noemen ruimten een plafond aanbrengen van gygant gips
platen dik 9,5 mm tegen een regelwerk afm. 20 x 60 mm, h.o.h. 30 cm, 
langs wanden extra regels aanbrengen. 
a. het invalide toilet 
b. de w.c.'s in het kantinegebouw 
c. de c.v.-ruimten in het kleedgebouw en het kantinegebouw. 
De gygant platen bevestigen gegalvaniseerde nagels of nieten. 

3. De w.c.-ruimten in het kleedgebouw afdekken met multiplex dik 20 mm, op 
regels afm. 20 x 90 mm, e.e.a. zoals aangegeven in detail 8 op tek. 
blad 201. 

4. T.p.v. de ingang van het kantine-gebouw een verlaagd plafond aanbrengen 
van Red-ceder latten, afm. 16 x 70 mm. h.o.h. 85 mm. De latten bevesti
gen op een regelwerk met afm. 20 x 60 mm, h.o.h. 50 cm, langs de wanden 
extra regels. 
Voor het aanbrengen van de Red-ceder latten, het regelwerk bekleden met 
Firet afdekvlies 3103 H, van de fa. Firet uit Veenendaal 

E. Algemeen plafondconstructies 

1. In de plafonds de nodige voorzieningen aanbrengen voor het inbouwen van 
verlichtingsarmaturen. 

2. Nagel- of nietgaatjes in de gygant gipsplaten dichten met gygant joint-
filler. 

3. De gygant plafonds rondom aftimmeren met plafond plinten met afm. 
8 x 40 mm. 

4. Verder alle noodzakelijke kleine timmerwerken uitvoeren, zoals o.a. de 
aansluitingen tegen aangrenzende constructies, enz. 

5. T.b.v. de ophanging van de kanalen van de luchtverwarmings- en afzuig
installaties tussen de gordingen de op tekening aangegeven regels afm. 
3 x 5 cm aanbrengen (h.o.h. 160 cm). 

F. Kozijnen puien, ramen en deuren 

1. Leveren en stellen alle op de bestektekening aangegeven deur- en raara-
kozijnen met deuren en ramen. Al het beschreven hardhout moet zijn: 
Dark-red-meranti. 

2. De achter in dit bestek aanwezige kozijnstaten geven een volledig over-
zicht van deze kozijnen puien, deuren en ramen met houtzwaarten, hout-
soorten, aftimmeringen enz. Een en ander uitvoeren volgens nader te ver
strekken details. 
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De binnendeuren van het merk "Picus" in stompe uitvoering, afgewerkt met 
een witte stootvaste kunststoflaag. 

3. De aansluitingen tussen de buitenkozijnen en puien en de aansluitende 
constructies dichten met "Compri" voegband en butyl kit. 

4. Op alle onder- en tussendorpels t.p.v. de beglazing aluminium condens-
profielen type "Buva of Compri" behorende bij de glasdikte aanbrengen, 
deze bevestigen met bijbehorende aluminium schroeven. 

5. Waar het metselwerk tegen de gelijmde kolommen aansluit een spouwlat 
toepassen (detail 8), op tek. blad 3. 

6. In de sponningen van kozijn merk H aan de buitenzijde hechthout aan
brengen dik 12 mm. Tussen het hechthout en het sub C 2e genoemde multi
plex steenwoldekens dik 50 mm aanbrengen. Het hechthout vastzetten met 
hardhouten glaslatten. 

G. Diverse timmerwerken 

1. Tegen de achterwand over de voile hoogte en breedte en als plafond in 
de meterkasten spaanplaat dik 20 mm aanbrengen op regels afm. 20 x 60 mm 
h.o.h. 40 cm. 

2. In de onder "Metaalwerken" genoemde hoekomranding en in de vloer van de 
berging, de vergaderruimte + E.H.B.O., het kantoor parkbeheerder en de 
kantine, kruipluiken aanbrengen, van W.B.P. verlijmd multiplex, dik 
20 mm met afm. 50 x 80 cm. 

3. In de keuken van het kantinegebouw een "Bribus" keuken leveren en aan
brengen, bestaande uit: 
a. een roestvrijstalen aanrechtblad lang 240 cm voorzien van dubbele bak 
b. een dubbele gootsteenkast met een verstelbare plank 
c. een onderkast met een verstelbare plank, breed 60 cm 
d. een onderkast met lade en een verstelbare plank, breed 60 cm. 

4. In de berging van de keuken de op tekening aangegeven schappenstelling 
formeren, samengesteld uit: 
a. kastplanken 28 x 400 mm, van meubelplaat, 4 stuks 
b. staanders 28 x 71 mm lang, 2.06 m' h.o.h. -f 100 cm 
c. regels 28 x 71 mm, lang 45 cm. 

5. In het kleedgebouw in de diverse op tekening aangegeven ruimten zit-
banken met leuningen en garderobe-rekken aanbrengen. E.e.a. uitvoeren 
met afmetingen en in lengten zoals aangegeven in detail 7 van tek. 
blad 201. 
Het toe te passen hout moet zijn: dark-red-meranti. 
De houten latten met slotbouten aan de kokerprofielen bevestigen. 

6. In de hierna te noemen ruimten langs een wand plankendragers met plan-
ken aanbrengen, drie boven elkaar: 
a. berging schoolatletiek 
b. berging onderhoudsmaterialen 
c. berging voetbal 
e.e.a. uitvoeren met stalen plankdragers 10 x 12 inch in licht grijs ge-
lakte uitvoering h.o.h. + 60 cm, voor oplegging van de planken. 
De planken samenstellen uit gelijmde houten delen dik 21 mm breed + 35 
cm. 

Par. 11. Metaalwerken, hang- en sluitwerk 

Alle staalwerken en het hang- en sluitwerk moet naar de eis van goed 
werk worden aangebracht. 
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A. Staalwerken 

1. De kozijnen in de kopgevels aan de spanten verankeren met hoekstalen 
50.50.5, ter lengte van de bovendorpels van de kozijnen. 

2. De gelijmde houten kolommen op de onder "betonwerken" genoemde op-
stortingen verankeren d.m.v. een stalen voetplaat afm. 280 x 300 x 15 mm, 
voorzien van 2 stuks gaten voor bouten M 20. Aan de stalen voetplaat 
twee stuks strippen met afm. 10 x 100 mm, lang 400 mm, lassen. 
De strippen voorzien van gaten 0 20 mm. Verder de voor de bevestiging 
noodzakelijk bouten, volgplaten en moeren leveren en aanbrengen. 
De stalen voetplaten behandelen met bitumen. 

3. De gordingen aan de spantbenen verankeren d.m.v. omgezette strip 85 x 
6 mm, ontw. lang 200 mm, e.e.a. zoals aangegeven in de detail 1,3 en 4 
van tek. blad 3. 

4. De kozijnstijlen aan de gelijmde kolommen verankeren d.m.v. L. 50.50.5 
profielen over de voile hoogte van de kozijnstijlen (zie detail 1 op 
tek. blad 201). 

5. De gootbeugels t.b.v. de dakgoten langs de gevels maken van stripstaal 
8 x 32 mm, ontwikkeld lang 600 mm. De beugels voorzien van aangelaste 
kraalstripjes. 

6. De gootbeugels t.b.v. de zakgoten tussen de dakvlakken maken van strip
staal 8 x 32 mm, ontwikkeld lang 750 mm. 

7. Op de dubbele deuren van de berging school + atletiek en onderhoud ma~ 
terialen een stalen T 40.40.4 profiel aanbrengen. 

8. De betondorpel onder de deur van de berging voetbal voorzien van een 
stalen L 40.40.4 profiel met aangelaste ankertjes. 

9. Ten behoeve van de onder "Timmerwerken" genoemde kruipluiken in de af
werkvloer van de berging, de vergaderruimte + E.H.B.O., het kantoor-
parkbeheerder en de kantine, hoekomrandingen van stalen L 25.25.3 pro
fiel aanbrengen. De hoekomrandingen voorzien van aan te lassen anker
tjes. 

10. Voor de rubberringmat in de entree van de kantine eveneens een hoekom
randing aanbrengen van geel koperen L 25.25.3 profiel. 

11. De draagconstructie van de zitbanken in de grote- en kleine kleedkamers 
en in de scheidsrechtersruimten samenstellen uit stalen kokerprofielen 
40 x 80 x 3 mm. 
T.b.v. de rugleuningen omgezette stalen strippen 40 x 5 mm ontw. lang 
240 mm op de kokerprofielen lassen, e.e.a. zoals aangegeven in detail 
7 van tek. blad 201. 

12. In de sub 11 genoemde ruimten boven de banken garderoberekken aanbrengen. 
De rekken samenstellen uit kokerprofielen 40.40.3. mm e.e.a. zoals op 
tekening blad 201 staat aangegeven. 

13. De sub 11 en 12 genoemde constructies aan de muren bevestigen met keil-
bouten M 12. 

14. T.p.v. de wandtegelbeeindigingen van de diverse doorgangen aluminium 
L 25.25.3 profielen aanbrengen zoals aangegeven in detail 6 op tek. 
blad 201.' 

15. T.b.v. de luchttoevoer in de C.V.-ruimten aluminium buitenlucht-roosters 
leveren en aanbrengen met een minimale doorlaat van 1000 cm2. 
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De onderzijde van de roosters dient op 30 cm boven het maaiveld aange-
bracht te worden. De roosters voorzien van muisdicht gaas. De doorvoer 
in de spouwmuur voorzien van een aluminium koker. 

16.De sub 1 t/m 12 genoemde metaalwerken thermisch verzinken. 

B. Hang- en Sluitwerk en Kramerijen 

1. Voor aankoop van het hang- en sluitwerk excl. de bevestigingsmiddelen 
moet de aannemer een stelpost, groot / 3000,— incl. 10% aannemerspro-
visie in zijn inschrijvingssom opnemen ter nadere verrekening. Al deze 
artikelen moeten door, en voor rekening van de aannemer worden aange-
bracht met inbegrip van alle bevestigingsmiddelen. 

2. Voor het leveren en aanbrengen van de aluminium roldeur met handbedie-
ning in de berging voetbal, moet de aannemer een stelpost groot f 1500,— 
incl. 10% aannemersprovisie in zijn inschrijvingssom opnemen ter nadere 
verrekening. 

3. Voorts zal de aannemer leveren en aanbrengen alle nodige rawlplugs, 
slotschroeven, rammelvrije windhaken, voor naar buiten draaiende deuren, 
krammen, duimen, draadnagels, bouten, keilbouten, houtschroeven en 
alles wat verder nodig is voor solide werk. Voor thermisch verzinkte 
en op andere wijze verzinkte onderdelen moeten de bevestigingsmiddelen 
verzinkt zijn. De windhaken thermisch verzinken. 

4. In de spouwmuren spouwankers van gegalvaniseerd draadstaal 0 3,6 mm 
aanbrengen. 

5. Waar de houten kozijnen tegen het metselwerk aansluiten, de stijlen 
verankeren op afstanden van +_ 60 cm h.o.h. door middel van thermisch 
verzinkte kozijnankers 0 8 mm ontw. lang 200 mm. 

6. Waar hardstenen neuten toegepast worden deze aan de kozijnstijlen ver
ankeren met doken van koperen buis 13/15 lang 50 mm. Per stijl 2 stuks 
doken aanbrengen. 

7. T.b.v. de verankering van de puikozijnen aan de onderliggende constructies 
therm, verz. ankerstrippen 3 x 25 mm h.o.h. 40 cm aanbrengen. 

C. Diversen 

1. Voor de diverse ruimten totaal 10 stuks Resopal aanduidingsplaten afm. 
40 x 200 mm, bevestigd met verchroomd koperen lenskopschroeven, aan
brengen. 

2. Aan de binnenzijde van elke toiletdeur een lichtmetalen geeloxeerde 
kleedhaak met een voorsprong van 30 mm leveren en aanbrengen. 

Par. 12. Dakbedekking 

1. De dakvlakken dekken met zwart gesatineerde S.V.K. asbestcement golfpla
ten no. 7, breed 65 golf, lang 152,5 cm. 

2. Langs de topgevels de op tekening aangegeven eternit windveren aan
brengen met de nodige bijpassende hulpstukken. 

3. Op de nokken gegolfde hoeknokken aanbrengen met aan de uiteinden top-
gevelstukken. 

4. T.b.v. de diverse op tekening aangegeven en nader in dit bestek genoem
de rookgasafvoeren de nodige flens-golfplaten leveren en aanbrengen. 

5. De golfplaten leggen in tegengestelde richting van de regenwind. Op een 
kruispunt van 4 platen de 2 platen tussen de onder- en bovenplaat met 
schuine kanten tegen elkaar paszagen. 
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6. Elke horizontale overlapping van de platen over de gehele lengte van 
het dak voorzien van een strip van plastische blijvend zwavelvrije 
butylrubber. 

7. De platen en nokken leggen en bevestigen met nabehandelde gegalvaniseer-
de houtdraadbouten voorzien van bitumen, loden en zinken ringen. 
De gaten t.b.v. de bouten in de platen boren. De koppen van de bouten 
afdekken met een plastik afsluitschelp. 

8. De platen moeten door gespecialiseerde firma worden aangebracht. 

9. Onderling mogen de platen en de hulpstukken geen kleurafwijkingen ver-
tonen. 

Par. 13. Loodgieterswerken 

Lood en zink 

Het hierna te noemen bladlood, zwaar 15 kg/m2 leveren een aanbrengen: 

a. Een strook breed 150 mm onder de kozijnen merk B, C en D. 
b. Een plaatje tussen neuten en kozijnstijlen. 
c. Een strook breed 100 mm boven de goten. 
d. Twee stroken breed 100 mm boven de goot tussen de twee dakvlakken. 

2. De op tekening aangegeven goten met verbindingsstukken, eindstukken, 
kralen en uitlopen maken van "STZ"metaal, dik 0,8 mm. Goten langer dan 
10 m' voorzien van expansiestukken. 

3. Verder waar dit voor het werk noodzakelijk is, en verlangd wordt, lood-
stroken van voldoende breedte aanbrengen. 
Alle loodstroken enz. met voldoende overlap aanbrengen; waar loodstro-
ken niet uit een lengte kunnen worden gemaakt en overigens waar dit 
wordt verlangd deze 3 cm over elkaar laten steken en in elkaar felsen. 
Voor de aanvang van het schilderwerk moeten de loodstroken vlak op de 
ondergrond worden aangeklopt en strak op de juiste lengte worden ge-
neden. 

B. Riolering 

1. Alle leidingen maken van p.v.c.-rioleringsbuizen met gespoten hulpstuk
ken. De uitwendige diameter en het beloop zijn in hoofdzaak op de te
kening aangegeven. 
Voorts moeten de op de tekening aangegeven ontstoppingsstukken, expan
siestukken, schuifstukken en overige hulpstukken worden aangebracht. 
Een en ander uit te voeren zoals op de tekening staat aangegeven. 

2. Alle leidingen voor aansluiting op de sanitaire toestellen aanbrengen 
tot de bovenkant van de vloer. 

3. De op tekening blad 2 aangegeven aluminium schrobputten afm. 200 x 200 mm 
leveren en aanbrengen. De putten met uitneembare emmer, onderuitlaat 
en vlak gepolijst deksel, type 2070, fabrikaat Albest te Weesp. 

4. De horizontale leidingen binnen het gebouw aan vloeren o.d. bevestigen 
met flamco stalen beugels, op afstanden als genoemd in de 2e afdeling. 

C. Regenwaterafvoeren 

Alle regenwaterafvoeren behalve de sub 2 genoemde inclusief horizontale 
verzamelleidingen maken van slagvaste p.v.c.-buizen met gespoten hulp
stukken en expansiestukken. 
De uitwendige diameter en het beloop zijn in hoofdzaak op de tekening 
aangegeven. 
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2. Het vertikale gedeelte van de regenwaterafvoerbuis langs de tuinmuur 
maken van dunwandige "loges" buizen. De buizen in- en uitwendig in 
thermisch verzinkte uitvoering. 

3. Alle verticale hemelwaterafvoeren met flamco stalen beugels aan de 
muren of wanden bevestigen. De horizontale leidingen binnen het gebouw 
aan vloeren o.d. bevestigen met flamco stalen beugels, op afstanden als 
genoemd in de 2e afdeling. 

4. Op de regenwaterafvoeren in de dakgoten p.v.e. bolroosters aanbrengen. 

D. Diversen 

1. De gehele riolering waterdicht en bedrijfsklaar opleveren. Aanvulling 
der sleuven mag niet geschieden alvorens de directie hiertoe toestemming 

| heeft verleend. 

2. Ten behoeve van de gas-, water- en elektriciteitsleidingen de nodige 
p.v.c.-mantelbuizen 0 50 mm incl. benodigde bochten aanbrengen. 

\, Par. 14. Watcrlt'lding-, sanitair- en gasinstal latie 

A. Waterinstallatie 

1. Vanaf de door de afdeling Drinkwatervoorziening van de Rijksdienst voor 
de Ijsselmeerpolders in de ruimte "C.V.-installatie" aan te brengen 
hoofdstopkraan, watermeter en keerklep, een koudwaterleidinginstallatie 
aanleggen. 
De koudwaterleidinginstallatie verdelen in 3 groepen, te weten: 
groep 1: kleedgebouw 
groep 2: kantine 
groep 3: gasboiler en thermostatisch mengautomaat ten behoeve van het 

kleedgebouw. 
Alle groepen voorzien van een koperen stopkraan met aftap van voldoende 
diameter. 

2. Vanaf de gasboiler in de c.v.-ruimte een warmwaterleiding aanleggen 
naar de thermostatische mengautomaat en vandaar een gemengd waterlei-
ding naar de douches en wastafels in het kleedgebouw. 
De gemengd waterleiding uitvoeren als circulatieleiding kompleet met 
tapwatercirculatiepomp en keerkleppen. 
Vanaf de aansluitmogelijkheid van een huurgeyser in de keuken van de 
kantine een warmwaterleiding aanleggen naar de gootsteenmengkraan. 

3. De koudwaterleiding ten behoeve van de kantine in het terrein uit te 
voeren in polyethyleen. Voor de overgangen koper-polyethyleen en de 
verbindingen in de polyethyleenleiding speciale voor dit doel geschikte 
koppelingen toepassen. 
In verband met de eventueel optredende klink van de grond de polyethy
leen leiding in de sleuf in bochten leggen. Tevens bij de vaste punten 
ruime expansiebochten aanbrengen. In de grond gelegde leidingen dienen 
een blijvende gronddekking van 110 cm te hebben. Na binnenvoeren van 
de koudwaterleiding in de kantine, in de meterkast een stopkraan 
plaatsen. 

4. De koud- en gemengdwaterverdeelleidingen monteren in de kruipruimten. 
De gemengdwaterleidingen en de koudwaterleidingen in de kruipruimten 
isoleren met porolon, in zo groot mogelijke lengten aan te brengen. 
De naden deugdelijk afplakken. 
De stijgleidingen weg te werken in de wanden. 
Leidingen in muren en achter tegels omgeven door p.v.e- mantelbuizen. 
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Alle binnenleidingen te maken van koperen pijp; de leidingdiameters 
zijn aangegeven op tekening. 
De leidingen bevestigen met Flamco-beugels voor koperen pijp en/of 
verhoogde koperen beugels. 
Muurdoorvoeren beschermen met p.v.c.-buis. 
Alle voor de installatie benodigde buizen, hulpstukken, kranen, be
vestigingsmiddelen, mantelbuizen enz. behoren tot de levering. 
Zadels, beugels, schroeven en moeren moeten van koper zijn. 
De bochten in de koperen buizen dienen met behulp van een door de 
directie goed te keuren pijptang te worden gezet. 
Verontreinigde buizen voor verwerking reinigen met water. 

De volgende kranen e.d. leveren en aan te brengen: 
- drie stopkranen met aftap 0 1" in de groepsleidingen nabij de water-
meter 

- een inlaatcombinatie t.b.v. aansluiting van de boiler 
- twee stopkranen 0 1" in de toevoerleidingen naar de mengautomaat 
- twee keerkleppen 0 1" in de toevoerleidingen naar de mengautomaat 
- twee keerkleppen 0 jf" in de circulatieleiding 
- een stopkraan 0 1" in de toevoerleiding van de kantine 
- veertien hoekstopkraantjes 0 3/8" x 12 mm in de leiding naar elk 

closetreservoir 
- de nodige {" koperen aftapkraantjes 

De drukknoppen van de douches op 1.20 m' boven de vloer en de douche-
koppen op + 2.00 m' boven de vloer plaatsen. 
De kranen boven de voetenwasplaatsen op + 0.80 m' boven de vloer aan
brengen. 

Alle te verwerken of aan te brengen materialen moeten door het KIWA 
zijn goedgekeurd. 
De installatie maken volgens de "Voorschriften Aanleg Drinkwaterinstal-
latie in de Zuidelijk Ijsselmeerpolders" vastgesteld door de Rijks
dienst voor de Ijsselmeerpolders op 27 September 1971 en volgens het 
normblad NEN 1006. 
De kranen moeten voldoen aan de eisen gesteld in het normblad NEN 3120. 
De koperen pijp moet voldoen aan het normblad NEN 2200 en moet voor
zien zijn van een ingerolde fabrieksaanduiding gevolgd door KIWA. 

De aanvragen voor het maken van de installatie moet door de aannemer 
bij het betreffende waterleidingbedrijf worden ingediend. 

Voor de oplevering dient de installatie in aanwezigheid van de toe-
zichthoudende ambtenaar te zijn geperst. 
Eventuele lekken dienen te worden gedicht, waarna de beproeving moet 
worden herhaald tot zich geen lekken meer voordoen. 
Bij de oplevering dient de aannemer de directie de goedgekeurde revi-
sietekeningen ter hand te stellen te weten: een stel acute-calques en 
vier stel witdrukken. 

Sanitair 

Het volgende sanitair leveren, stellen en op de aan- en afvoerleidin-
gen aansluiten: 
13 stuks closetcombinaties, elk in hoofdzaak bestaande uit: 
- een kristalporseleinen closetpot fabr. Sphinx Ceramique nr. 98-AO vlak-

spoel met inliggende achteruitlaat 
- een enkele zwarte Celmac closetzitting type 25 
- een wisa kunststof closetreservoir type Aqua-lux met bijbehorende 

trekvalpijp, beugel en flotteur 



- 15 -

- een plastic closetsok 
- een stel verchroomde potschroeven met rozetten 
- een verchroomde closetrolhouder 
De closetpot op de riolering aansluiten door middel van een plastic 
closetafvoersok nr. 3. 

1 stuks closetcombinatie ten behoeve van irtvaliden, in hoofdzaak be
staande uit: 
- een kristalporseleinen closetpot fabr. Sphinx Ceramique nr. 68 AO 
vlakspoel met achter-onderuitlaat 

- een enkele zwarte Celmac closetzitting type 25 
- een wit kunststof Geberit trekreservoir type 12105 met flotteurkraan, 

closettrekker en ketting, valpijp en beugels 
- een plastic closetsok 
- een stel verchroomde potschroeven met rozetten 
- een verchroomde closetrolhouder 
De closetpot op de riolering aansluiten door middel van een plastic 
closetafvoersok nr. 3. 

1 stuks opklapbare armsteun, vergrendelbaar in horizontale en verti-
kale stand, het geheel voorzien van een epoxy-coating (Linido B.V. 
Delft). 
1 stuks wandbeugel, lengte 80 cm, voorzien van een epoxy-coating 
(Linido B.V. Delft). 

1 stuks doorspoelinrichting voor urinaaluitstort, samengesteld uit een 
verchroomde DAL 
urinoirspoelkraan met hefboom type nr. 553.02.000-1" 
een verchroomde DAL regelstopkraan met wandflens type nr. 419.02.000-j" 
en een verchroomd koperen pijp 13 x 15 mm tot boven het urinaaluit-
stortbakje. 

1 stuks wastafelcombinatie bestaande uit: 
- een kristalporseleinen wastafelbak fabr. Sphinx type Kopenhagen afm. 

55 x 46 cm voor montage met plugbouten 
- een paar stalen plugbouten met moer 
- een verchroomde wastafelkraan met schuimstraalmondstuk en tulpknop 
- een verchroomd koperen plugbekersifon compleet met verchroomd kope
ren muurpijp, rozet en stop 

- een Spiegel afm. 57 x 39 cm W A kwaliteit met de nodige spiegel-
klemmen. 

4 stuks wastafelcombinaties elk bestaande uit: 
- een kristalporseleinen wastafelbak fabr. Sphinx type Ravenna met rug 

afm. 63 x 50 cm voor montage op ophanghaken 
- een paar ijzeren ophanghaken 
- een verchroomde eengatswastafelmengkraan voorzien van draaibare bo-
venuitloop met schuimstraalmondstuk en tulpknoppen 

- een verchroomd koperen plugbekersifon compleet met verchroomd koperen 
muurpijp, rozet en stop 

- een spiegel afm. 57 x 39 cm W A kwaliteit met de nodige spiegel-
klemmen. 

3 stuks fonteinbakcombinaties elk bestaande uit: 
- een kristalporseleinen fonteinbak fabr. Sphinx type 3060/4 afm. 

36 x 28' cm met een kraangat voor montage met schroeven 
- een stel verchroomde houtschroeven met volgplaatjes 
- een verchroomde toiletkraan met straalbreker en tulpknop 
- een verchroomd koperen plugbekersifon met verchroomd koperen muurpijp, 

rozet en stop 
- een spiegel afm. 39 x 36 cm W A kwaliteit met de nodige spiegelklem-

men. 



- 16 -

8. 2 stuks douchecombinaties elk bestaande uit: 
- een |" verchroomd koperen stopkraan voor leidingen in de muur voor

zien van rozet en tulpknop 
- een verchroomd koperen doucheknop met restrictor (max. 5 1/min.) 

fabr. Leonard type 872 met kogelgewrichlaansluiting J" buitendraad. 
Het kogelgewricht met de douchekop door middel van een verchroomd ko
peren muurplaat J" x 15 mm en koperen buis 13 x 15 mm op de stopkraan 
aansluiten. 

9. 8 stuks douchecombinaties, elk bestaande uit: 
- een Aqua zelfsluitende stopkraan voor inbouw, drukknopbediening, 

sluittijd instelbaar van 10 - 45 sec. , verchroomd bovendeel type 
6322 R, voorzien van aansluitkoppelingen art. S - \" x 15 mm cap. 

- drie Leonard verchroomd koperen douchekoppen type 872 met restrictor 
en kogelgewricht. 

De kogelgewrichten met douchekop door middel van verchroomd koperen 
muurplaten \" x 15 mm en koperen buis 13 x 15 mm op de stopkraan aan
sluiten. 

10. 8 stuks uitstortgootsteen-combinaties elk bestaande uit: 
- een kristalporseleinen uitstortgootsteen met overloop fabr. Sphinx 

type Arnhem afm. 46 x 36 cm voorzien van kunststof stootrand 
- een paar wit ge'emailleerde consoles, zwaar model met rubber console-

blokjes 
- een verchroomde I5" gootsteenplug met stop 
- een verchroomde {" gootsteenkraan met draaibare onderuitloop met 

straalbreker en tulpknop 
- een verchroomd koperen plugbekersifon met ontstoppingsdop en vloerbuis. 

11. 16 stuks verchroomde tapkranen 3/8" met straalbreker en tulpknop ten 
behoeve van de voetenwasplaatsen. 

12. 6 stuks spiegels afm. 30 x 39 W A kwaliteit met de nodige spiegelklem-
men. 

13. 1 stuks thermostatische mengautomaat fabr. Home type B 70 aansluitin
gen 1" (Snikkers B.V. Strijen). 
De gemengdwater uitlaatzijde voorzien van een staafthermometer, hoek-
model 135 met vloeistofvulling en messing dompelbuis, schaalverdeling 
0 - 100° C. 

1 stuks verchroomde \" gootsteenmengkraan voor montage op de aanrecht 
voorzien van draaibare bovenuitloop met schuimstraalmondstuk. 

15. 1 stuks brandslanghaspel fabr. Boyce uitvoering volgens NEN 3211, 
voorzien van 15 mtr slang en kogelstraalpijp 0 6 mm compleet met 
straalpijphouder en slanggeleider. 
In de toevoerleiding naar de brandslanghaspel een koperen keerklep op 
te nemen. 
De brandslanghaspelkast te monteren in een stalen opbouwhaspelkast met 
espagnoletsluiting en verzonken handgreep. 
Alle voor het bovengenoemde sanitair nodige koperen en verchroomd ko
peren schroeven, rozetten enz. behoren tot de levering. 
Het sanitair moet van goede kwaliteit zijn, haaks en niet scheluw. 
Alvorens het sanitair te stellen, dit door de toezichthoudend ambtenaar 
laten keuren. 

C. Warmwatervoorziening 

1. Ten behoeve van de warmwatervoorziening van het kleedgebouw, in de 
c.v.- ruimte op te stellen een gasgestookte boiler fabr. Sentry type BW 
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250 met Givegkeur, voorzien van ionisatiebeveiliging, trekonderbreker en 
aftapkraan. 
Boilerinhoud 320 Itr., nom. belasting 70 KW. 
Voor expansie vanaf de inlaatcombinatie een overstortleiding aanbren
gen. 
Voor circulatie een tapwatercirculatiepomp. fabr. Grundfoss type 
UM 25 - 08 aanbrengen in de gemengdwaterleiding. 
De rookgassen van de boiler via een rookgasafvoerkanaal voorzien van 
Tregakop naar buiten te voeren. 
De afvoerleiding dubbelwandig, brandvrij en waterdicht door het dak 
te voeren. 

2. Ten behoeve van de warmwatervoorziening van de kantine dient de moge-
lijkheid aanwezig te zijn voor het plaatsen van een huurgeiser. 
De koudwatertoevoer- en warmwaterafvoerleiding ter plaatse afdoppen. 
Boven de opstellingsplaats een rookgasafvoerkanaal met Tregakap aan
brengen. De afvoerleiding dubbelwandig, brandvrij en waterdicht door 
het dak voeren. 

D. Gasleidingen 

1. Vanaf de door de N.V. GAMOG in een betonnen kast nabij de Oostelijke 
Wijkweg te maken meteropstelling een gasinstallatie aanleggen. 
Hierop de volgende toestellen aansluiten: 
a. Luchtverhitter(s) kleedgebouw 
b. Boiler kleedgebouw 
c. Luchtverhitter(s) kantine 
d. Afgedopt T-stuk t.b.v. huurgeiser in kantine 
e. Afgedopt T-stuk t.b.v. fornuis in kantine 

2. Het terreinleidingnet zoals op tekening is aangegeven uit te voeren in 
X-tru-coat pijp. 
Verbindingen in deze leidingen tot een minimum beperken; de nodige ver-
bindingen moeten lasverbindingen zijn, af te werken met primer en 
X-tru-coat-tape, verwerking volgens de voorschriften van de leveran-
cier. 
De leidingen in de kruipruimten eveneens uitvoeren in X-tru-coatpijp 
zoals hierboven omschreven. 

3. Direct na binnenvoering van de terreinleidingen in de gebouwen in de 
leiding een gasafsluiter aanbrengen, in de leiding naar de keuken tevens 
een gas-B-klep. Na bovengenoemde afsluiters in de leidingen een flexi-
bel leidingstuk fabrikaat Anaconda in U-vorm te monteren gevolgd door 
een vastpuntconstructie zodat de leiding de klink van de grond kan 
volgen. Leiding doorvoeren door vloeren uitvoeren in p.v.e. mantelbuizen 

4. Het binnenleidingnet uit te voeren in le kwaliteit draadpijp; het buis-
materiaal uitwendig staalstralen en een maal menieen met witte menie 
met een laagdikte van tenminste 30 micron. Direct na montage de bescha-
digde delen ontroesten ontvetten en menieen. De buizen en fittingen voor 
het verwerken controleren op bramen en verstoppingen. 

5. De leidingen dienen strak te worden gemonteerd en bevestigd met "Flamco-
beugels; vertikale leidingen zuiver te lood. 

6. Alvorens tot montage over te gaan dient de aannemer in het bezit te zijn 
van een door de GAMOG goedgekeurde set tekeningen. 

7. Na het gereedkomen van het leidingwerk dient de gehele gasinstallatie 
te worden geperst in tegenwoordigheid van de toezichthoudende ambtenaar 
en/of inspecteur van de GAMOG. Eventuele lekken dienen te worden gedicht 
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waarna de beproevingen moeten worden herhaald tot zich geen lekken meer 
voordoen. Eventueel hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de 
aannemer^evenals de kosten welke verbonden zijn aan eventueel door de 
GAMOG geeist rontgenologisch onderzoek van de lassen. 

8. De luchtverhitters en de boiler dienen op de gasleiding te worden aange-
sloten met tussenplaatsing van gasafsluiters. 

Par. 15. Luchtverwarmings- en afzuiginstallaties 

1. In het kleedgebouw en in de kantine een luchtverwarmingsinstallatie aan
brengen zoals op tekening blad 561 staat aangegeven. 
Ontwerpcondities: 
a. De warmteverliesberekeningen uitvoeren volgens DIN 4701-1959, Neder-

landse uitgave, met inachtneming van de richtlijnen van de "Werk-
groep berekening verwarming en ventilatie TN0"+ 

b. Als grondslag voor de berekening van de warmteverliezen uitgaan van 
een laagste buitentemperatuur van -12 C en een windsnelheid van 
8 m/sec. 

c. De berekening van de K-waarden dient te geschieden volgens NEN 
1068-1964 en de publicatie "Eigenschappen van bouw en isolatiema-
terialen" rapport nr. 9 (1967) van de stichting Bouwreserch. 

d. Aan te houden binnentemperaturen: 
Kantine, vergaderruimte 20 C 
Kleedruimten, wasruimten 18 C 
Entree, toiletten 15 C 

Bij gelijktijdige opwarming van alle vertrekken dienen deze temperatu-
ren gemakkelijk bereikt en behouden te worden. 

2. De installaties dienen te voldoen aan: 
a. de veiligheidseisen voor centrale verwarmingsinstallaties NEN 3028 
b. de gasinstallatievoorschriften NEN 1078 
c. de voorschriften van de N.V. GAMOG te Zutphen 
d. de installatievoorschriften NEN 1010 
e. de aansluitvoorwaarden van de PGEM te Arnhem 
f. de Model bouwverordening. 

B. Luchtverhitters 

1. Als warmtebron in zowel kantine als kleedgebouw gasgestookte luchtver
hitters met atmosferische branders op te stellen van een fabrikaat ter 
goedkeuring van de directie. De luchtverhitters dienen voorzien te zijn. 
van trillingsvrij opgehangen centrifugaal ventilatoren, ingebouwde 
luchtfilters, komplete regelapparatuur, ingebouwde trekonderbrekers, ge-
isoleerde siermantels alsmede hittebestendige bedrading. De luchtver
hitters door middel van aluminium rookgasafvoerkanalen aan te sluiten 
op eveneens te leveren dakdoorvoeren voor golfplaten dak, bovendaks de 
afvoerleidingen te voorzien van Tregakappen alsmede dubbelwandig uit 
te voeren. 
De dakdoorvoer met kap ten behoeve van de kantine uit te voeren als 
combikap, zodat hierop de afzuiginstallatie van de toiletten eveneens 
kan worden aangesloten. 

C. Afzuigventilatoren 

1. Dakventilatoren 
Het kleedgebouw af te zuigen middels twee centraal op te stellen dakaf-
zuigventilatoren. De ventilatoren zijn van het fabrikaat Rucon type 
DA 225-4, vervaardigd van aluminium en voorzien van een waaier met 
achterovergebogen schoepen tezamen met de elektromotor geheel trillings-
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vrij opgehangen. De ventilatoren te leveren met werkschakelaar alsmede 
met bekabeling tussen werkschakelaar en aandrijfmotor. De ventilatoren 
moeten geschikt zijn voor z.g. inwendige elektrische aansluiting. 
De ventilatoren te monteren op eveneens te leveren dakopstand voor golf-
platendak type WDS 225. De hiervoor toe te passen golfplaten overeen
komstig als onder "Dakbedekking" genoemd. 

2. Kanaalventilator 

De toilettengroep van de kantine af te zuigen middels een kanaalventi
lator fabrikaat Fairbox type CP 14/11-1. De ventilator met een steker-
verbinding op het elektriciteitsnet aan te sluiten. 

3. Raamventilator 

De kantine te ventileren middels twee raamventilatoren fabr. Ventaxia 
model 9" voorzien van regelschakelaar SD. 

4. Wasemkap 

In de keuken boven de eventuele kookplaat een wasemkap aanbrengen fabr. 
Itho type D 906; de lucht via een afzuigpijp en ventilatiekap met dak-
doorvoer, bovendaks te brengen. 

D. Luchtkanalen met toebehoren 

1. Kleedgebouw 
Vanaf de unit een toevoerkanalenstelsel aanbrengen bestaande uit twee 
secties; de hoofdkanalen te monteren in de nok aan weerszijden van de 
kolommen. Op de verdeelkanalen langs de spanten roosterschoenen met 
stalen uitblaasroosters en volumeregelaars aanbrengen. De rooster dienen 
uitgevoerd te zijn met horizontale en vertikaal instelbare schoepen. 
De roosters ten behoeve van de vergaderruimte te monteren in de wand 
en aan te sluiten op het hoofdkanaal. Bij de entree's enige uitblaas
roosters plaatsen. Een deel van de ingeblazen lucht wordt retour ge-
zogen via een laag te plaatsen retourluchtrooster (staal) , gemonteerd 
in de gangwand van de opstellingsruimte en aangesloten op de aanzuig-
opening van de unit. Via een gegalvaniseerd buitenlucht-aanzuigrooster 
en geisoleerd aanzuigkanaal met kleppenregister wordt buitenlucht ge-
suppleerd. 

Boven de toiletten aan weerszijden van het gebouw een afzuigkanaal aan
brengen met afzuigrozetten boven de (open) douches en in de plafonds 
van de toiletten; waar twee toiletten naast elkaar liggen, een zaklei-
ding aanbrengen met een verdeelkanaaltje op het plafond. In de wand van 
de vergaderruimte eveneens een afzuigrozet monteren, aangesloten op een 
afzuigkanaal. 

2. Kantine 

Vanaf de unit een toevoerkanalenstelsel aanbrengen in de kruipruimte. 
Vanaf het hoofdkanaal aftakkingen aanbrengen naar de roosterschoenen 
waarin de stalen vloerroosters met volumeregelaar gemonteerd worden. 
Het hoofdkanaal in de kruipruimte uitwendig te isoleren tegen warmte-
verlies. 

Een deel van de ingeblazen lucht wordt retour gezogen via een retour
luchtrooster, gemonteerd in het plafond van de opstellingsruimte en 
aangesloten op de aanzuigopening van de unit. Via een gegalvaniseerd^ 
buitenluchtaanzuigrooster en geisoleerd aanzuigkanaal met kleppenregister 
wordt buitenlucht gesuppleerd. 

Boven de toiletten een afzuigkanaal aanbrengen met afzuigrozetten in de 
plafonds van de toiletten. Het afzuigkanaal met tussenplaatsmg van de 
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kanaalventilator genoemd onder C 2 aan te sluiten op de combikap genoemd 
onder B 1. 

E. Algemeen 

1. Alle rechthoekige luchtkanalen compleet met stelkleppen, inspectieluiken, 
airturns, leidschoepen enz. leveren en monteren zoals op de tekeningen 
is aangegeven en vervaardigen van verzinkte staalplaat (min. zinklaag-
dikte 25 micron). 

2. De buitenluchtaanzuigkanalen en de kanalen in de kruipruimte uitwendig 
thermisch isoleren met steenwol-lamellen dekens dik 25 mm, eenzijdig 
beplakt met aluminiumfolie/kraftpapier. De naden van de isolatiedekens 
diffuusdicht afplakken volgens voorschrift van de fabrikant. 

3. Voor ronde kanalen toe te passen, fabrieksmatig vervaardigde kanalen 
van het spiraal gewonden type gemaakt uit thermisch verzinkt plaatstaal. 
Hulpstukken en moffen door middel van steekverbindingen, en met ge
bruikmaking van een daartoe geschikte kit precies passend en blijvend 
luchtdicht in het kanalensysteem monteren. 

4. De toe te passen plaatdikten zijn als volgt 
rond: diameter plaatdikte minimaal 

kleiner dan 180 mm 0,5 mm 
van 180 tot 355 mm 0,7 mm 
groter dan 355 mm 0,9 mm 

rechthoekig: grootste zijde 
tot 600 mm 0,8 mm 
groter dan 600 mm 1,- mm 

5. Verbindingen van kanalen moeten zodanig zijn uitgevoerd dat de lucht 
verliezen beperkt blijven. Kanalen dienen zodanig verstijfd te zijn, 
dat hierin geen trillingen op kunnen treden. 

6. De onderlinge verbindingen der kanaalstukken en de overige plaatver-
bindingen tot stand brengen met een zorgvuldig uitgevoerde constructie 
ter goedkeuring van de directie. 

7. Bij aansluitingen op bouwkundige wanden e.d. ramen uit hoek- of U-pro-
fiel toepassen, voorzien van dookankers ter inmetseling of bevestigd 
door middel van schroefhulzen of wigbouten. Levering en stellen resp. 
plaatsen der ramen dient door of in overleg te geschieden. DP raamwerkcn 
na gereedkomen thermisch te verzinken. 

8. Bij doorvoeringen door muren en vloeren dient men zodanig maatregelen 
te nemen, dat aantasting en/of beschadiging van het kanaalmateriaal is 
uitgesloten. 

F. Regeling 

1. In beide gebouwen dient de regeling te bestaan uit centraal aangebrachte 
dag/nacht ruimte thermostaten waarvan de omschakeling plaats vindt door 
een schakelklok (dag/nacht/weekend), welke in de opstellingsruimte 
moet worden aangebracht. Tevens dient in deze ruimte een overbruggings-
schakelaar te worden gemonteerd, waarmee de nachtschakeling moet kunnen 
worden onderbroken. 
De ruimtethermostaten te monteren op een hoogte van 150 cm in een af-
sluitbare beschermkorf; uitvoering ter goedkeuring van de directie. 

G. Elektrische installatie 

1. Tot de werkzaamheden behoort het leveren en aanbrengen van een elektri
sche installatie ten behoeve van do luehtverwarming- en afzuiginstalla-
tie. 
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De installatie in de opstellingsruimten uit te voeren in vultkabel. 
Waar nodig de kabels in kabelgoot of kabelrail aanbrengen. 
De installatie omvat het aansluiten van units, afzuigventilatoren, 
thermostaten, schakelaars, schakelklokken e.d. 
De voedingen van units en afzuigventilatoren is omschreven in par. 16 
sub 5 en 6 eindigend tot +̂  3 mtr vanaf de apparatuur. 

H. Onderhoud en garantie 

1. De installaties blijven na datum van bedrijfsvaardige oplevering bij de 
aannemer gedurende 1 stookseizoen in onderhoud. 
Gedurende de onderhoudsperiode moeten alle naregelingen welke nodig 
mochten blijken kosteloos worden gedaan. 
Het normaal periodiek onderhoud zoals schoonmaken van units en filters, 
het smeren van lagers e.d. gedurende de onderhoudsperiode, behoren tot 
de verplichtingen van de aannemer. 

2. Ongeacht het gestelde in par. 22 van de ABB geldt: 
Voor de gunning verstrekt de aannemer een op naam van de directie ge
stelde verklaring met de garantie op de diverse installatie-onderdelen, 
geldende vanaf de datum van oplevering. 
Fabrieksgaranties met een langere looptijd dan de onderhoudstermijn 
dienen op naam van de opdrachtgever te worden gesteld en moeten bij de 
eindoplevering worden ingediend. 

I. Bedieningsvoorschriften en revisietekeningen 

1. Na de oplevering dient de aannemer op deskundige wijze het met de be-
diening van de installatie belast personeel volledig met de werking 
van de installatie op de hoogte te stellen. 
Bij de oplevering dient de aannemer een uitvoerig bedieningsvoorschrift 
waarin opgenomen de onderhoudsinstructies ter goedkeuring aan de direc
tie te overhandigen. 
Voor het verstrijken van de onderhoudstermijn het door de directie 
goedgekeurde bedieningsvoorschrift in viervoud inleveren. 
Een exemplaar van het bedieningsvoorschrift dient de aannemer in ge-
plastificeerde vorm in de opstellingsruimten aan te brengen. 

2. Voor het verstrijken van de onderhoudstermijn dient de aannemer de 
directie de goedgekeurde revisietekeningen ter hand te stellen, te 
weten een stel acute-calques en vier stel witdrukken. 
Op de revisietekeningen dienen o.a. van alle apparaten het fabrikaat, 
typenummer, capaciteit e.d. alsmede ingestelde waarden, gemeten capaci-
teiten, drukken, opgenomen stroomsterkten enz. vermeld te staan. 

Par. 16. Elektrische installatie 

1. Vanaf de door de PGEM in de meterkast in het kleedgebouw te maken meter-
opstelling, de installaties aanbrengen zoals op de tekening blad 571 is 
aangegeven. 
De installaties in hoofdzaak uitvoeren volgens het normaaldozensysteem 
als "zicht installatie", waar mogelijk de zakleidingen in de wanden 
wegwerken. 

2. In de meterkasten kunststof verdeelkasten aanbrengen compleet met hoofd-
schakelaars, passchroeven, smeltveiligheden en koppen. 

3. Als voedingskabel vanaf het kleedgebouw naar de kantine een Vulto-
kabel 4 x 4 mm aanbrengen op 70 cm onder het maaiveld. In verband met 
de optredende klink van de grond, dient de voedingskabel in de sleuf 
in ruime bochten gelegd te worden. Bij de aansluitpunten in de kabel 
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onder de grond zeer ruime expansiebochten aanbrengen. Bovengronds tot 
+_ 100 cm boven de vloer de kabel aanbrengen in 5/4" slagvaste p.v.e-
mantelbuis. 

Waar mogelijk de schakelaars en wandcontactdozen in witte inbouw uit
voering maken. 
Alle andere schakelaars en wandcontactdozen in witte opbouwuitvoering 
maken. Voor het bevestigen van dit materiaal kunststof montagedeksels 
toepassen. 
De hoogten van schakelaars en wandcontactdozen zijn op de tekening aan
gegeven. 
Alle wandcontactdozen van randaarde voorzien. 

Voor aansluiting van de c.v.- luchtverhitters in elk gebouw op de aan
gegeven plaatsen op 100 cm boven de vloer de groepsleidingen, V.D. 2\ mm 
in 5/8" p.v.e- buis, laten eindigen in een trekdoos. In deze leidin
gen op de aangegeven plaatsen in de gang en de entree, op 200 cm boven 
de vloer, brandweerschakelaars aanbrengen. 

a. Voor aansluiting van de drie ventilatoren van de mechanische 
afzuiging, vanaf de verdeelkasten tot nabij de ventilatoren een 
5/8" p.v.e.- buis met V.D.-draad 2\ mm aanbrengen. Nabij de ven
tilatoren deze leidingen laten eindigen in een trekdoos. Voor het 
in- en uitschakelen van deze ventilatoren in de gang en in de 
entree de nodige dubbelpolige inbouwschakelaars met een duidelijke 
controlelamp op 200 cm boven de vloer aanbrengen. 

b. Voor aansluiting van twee muurventilatoren in de kantine de nodige 
buisleidingen met V.D. 2{ mm aanbrengen. De ventilatoren aansluiten 
door middel van soepele leidingen vanaf een trekdoos nabij de ven
tilatoren. 

c. In de keuken op 155 cm boven de vloer een inbouwwandcontactdoos met 
randaarde aanbrengen voor de wasemkap. 

d. De sub a genoemde ventilatoren, de sub b genoemde muurventilatoren 
compleet met omkeerregelschakelaars en de sub c genoemde wasemkap 
staan elders in dit bestek in de par. Luchtverwarmings- en afzuig
installaties omschreven. 

In de kantine op twee plaatsen ter plaatse van de eventuele bar op 200 
cm boven de vloer twee aansluitmogelijkheden maken voor een barver-
lichting. Een aansluiting komt vanaf groep 1 in de berging en de andere 
aansluiting komt via een Vulto-kabel in de kruipruimte vanaf de ver-
deelkast. Deze leiding en kabel op de aangegeven plaatsen op 200 cm 
boven de vloer laten eindigen in inbouw einddozen met deksels. 

8. De verlichtingsarmaturen aangesloten op groep 3 van de kantine, aan
sluiten door middel van Vulto-kabel. 
Deze armaturen zijn in de berging schakelbaar door middel van een dub
belpolige inbouwschakelaar. 
Verbindingen of aftakkingen in de Vulto-kabel maken door middel van 
Barnicol moffen en Barnicol giethars. 

9. Tot de werkzaamheden van de aannemer behoort het leveren en aanbrengen 
van 10 meter \" p.v.e.-buis ten behoeve van de P.T.T. telefooninstal-
latie. De juiste plaatsen worden ter zijner tijd in overleg bepaald. 

10. Voor aarding van de installalaties, per gebouw, een verbinding op de 
betonconstructie van de fundering tot stand brengen. De 25 mm koper-
draden in de meterkasten naar binnenvoeren en aansluiten in de verdeel
kasten. 
In of nabij de douche's de waterleidinginstallatie deugdelijk aarden. 
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a. Houtwerk 
Het houtwerk dat met beton, metselwerk, staalwerk e.d. in aanraking komt, 
tweemaal dekkend menien. 
De binnendeurkozijnen als volgt behandelen: 
1. Voor het in elkaar zetten dompelen in Wijzonol dekkend, dompelkwa-

liteit. 
2. Naden, warren en spijkergaten uitstoppen en eenmaal plamuren met 

lakplamuur. 
3. Na het aanbrengen in het werk de kozijnen eenmaal behandelen met 

Wijzonol, kwastkwaliteit. 

b. Metaalwerken 
1. Ten behoeve van het schilderwerk van de luchtverwarmings- en af-

zuigkanalen te rekenen op 150 m schilderwerk. 

D. Diversen 

1. De liggers, gordingen en kolommen lx schilderen met een transparante 
Wijzonol in nader op te geven donkere kleur. 

2. De onder "Timmerwerken" sub C2 genoemde houten wanden schilderen met 
een dekkende Wijzonol, in nader te bepalen kleur. 

3. De onder "Timmerwerken" sub C5 genoemde "sandwick" panelen aan binnen-
en buitenzijde eveneens tweemaal schilderen met een dekkende Wijzonol. 

4. De in het zicht komende gedeelten van de "opstalan" dakplaten tweemaal 
goed dekkend bestrijken met een veegvaste muurverf, kleur wit. 

5. De gygant-gipsplaten t.b.v. de plafonds en de wandgedeelten in de C.V.-
ruimte, kleedgebouw, twee maal goed dekkend bedtrijken met een veeg
vaste muurverf. 

6. De masonite aftimmering van het dakoverstek tweemaal schilderen met 
een dekkende Wijzonol, in nader te bepalen kleur. 

7. De hardhouten latten van de zitbanken en de garderoberekken tweemaal 
behandelen met een blanke lakbeits. 

8. Verder alle voor het werk noodzakelijke schilderwerken verrichten 
e.e.a. ter beoordeling van de directie. 

Par. 18. Directiebehoeften 

1. Tijdens de duur van de werkzaamheden zal de aannemer in overleg met de 
directie op de bouwplaats een dubbelwandige houten keet ter beschikking 
van de directie stellen, bevattende een werkvertrek van + 16 m2 voor 
de opzichter, een vertrek voor berging van instrumenten enz., een por-
taal met w.c. (waterspoeling) en een keukentje. 

2. De keet waterdicht afdekken en voorzien van voldoende ventilatiemoge-
lijkheden, een buitendeur met dag- en nachtslot, een plafond en voor 
de buitendeur een voetrooster. 

3. Aanbrengen een vloerbedekking en eenvoudige stoffering. Het werkvertrek 
voorzien van een afsluitbare plankenkast, een tafel, 6 stoelen, een 
tekeningenrek, een tekenbord met tekengereedschap en een werklessenaar 
ter breedte van 75 cm, langs een van de wanden. In het portaal 6 kap-
stokhaken aanbrengen en in portaal of w.c. een op de water]eiding aan
gesloten wasfonteintje met zeep en handdoek. 

4. De aannemer verstrekt driemaal per dag warme dranken aan het toezicht-
houdend personeel. 
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11. Alle verlichtingsarmaturen, zoals op de tekening staan aangegeven, le
veren, plaatsen en bedrijfsvaardig aansluiten compleet met gloei- en 
buislampen, kleur 33. 
De buitenarmaturen ter plaatse van de aansluiting afdichten met Wijma-
plast. 

12. Alle in vochtige ruimten en buiten de gebouwen te verwerken schroeven 
moeten van messing zijn. 

Par. 17. Glas~ en Schilderwerken 

A. Glas 

1. Het glas in de kozijnen, ramen en deuren van de kantine moet zijn: 
isolerende beglazing, bestaande uit twee bladen vensterglas, geschei
den door een vochtvrij gemaakte en gefiltreerde luchtspouw, breed 9 mm, 
over hun omtrek hermetisch gesloten door een dichtgelaste verbinding, 
van het merk Glaverbel. Dikte van het glas volgens voorschriften van 
de fabrikant. 

2. Alle overige glasopeningen bezetten met blank vensterglas dik 3,8 - 4,2 
mm, kwaliteit B. 

3. Het volgende beglazingssysteem toepassen: 
a. butyleenkit aanbrengen 
b. neopreenblokjes plaatsen, rondom aan binnen- en onderzijde op af-

standen van + 40 cm 
c. glas plaatsen en stellen 
d. naad tussen glas en hout volspuiten met butyleenkit 
e. op het glas t.p.v. de voorzijde van de glaslatten een laag butyleen

kit en neopreenblokjes aanbrengen 
f. glaslatten bevestigen 
g. de glaslatten t.p.v. de inkeping voorzien van butyleenkit. 

B. Buitenschilderwerk 

Zo niet anders is vermeld moeten al de buiten hout- en staalwerken wor
den geschilderd, zoals hieronder is omschreven. 

a. Houtwerk 
Het houtwerk, dat met beton metselwerk of staalwerk in aanraking komt, 
tweemaal dekkend menien. 

De gevelkozijnen als volgt behandelen: 
1. Al het houtwerk voor het in elkaar zetten, dompelen in een impreg-

neermiddel W.Z.G. (v. Wijhe) 
2. Daarna al het houtwerk voor het in elkaar zetten dompelen in wij

zonol dekkend, dompelkwaliteit 
3. Naden, warren en spijkergaten uitstoppen 
4. De glassponningen van alle houten ramen en de onderdorpels van de 

vaste ramen en raamkozijnen eenmaal extra behandelen 
5. Na het aanbrengen in het werk alle buiten in het zicht blijvende 

delen en de. binnenzijde van de kozijnen eenmaal behandelen met 
wijzonol, kwastkwaliteit. 

C. Binnenschilderwerk 

Indien niet anders wordt vermeld, moet al het zichtbaar blijvende bin-
nenwerk worden geschilderd als hierna omschreven. 
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5. De keet dagelijks schoonmaken en wanneer de directie dit nodig oordeelt, 
verwarmen en verlichten. De verwarming moet geschieden door middel van 
oliestook. 

6. De nodige gereedschappen voor het doen van waterpassingen en metingen, 
voor het nemen van monsters, voor het doen van proeven enz. beschik-
baar houden en hierbij de nodige hulp verlenen. 

7. Tijdens de duur van de werkzaamheden zal de aannemer voor een telefoon 
in de directiekeet zorgen. De aannemer draagt alle kosten voor aanslui
ting, abonnement en lokale gesprekken. 

8. Aansluiting van de keet op de openbare riolering of septictank of beer-
put dient te geschieden in overleg met en op aanwijzing van de direc
tie. Na afloop van het werk de aansluiting gelijktijdig met het ver-
wijderen van de keet opruimen ten genoegen van de directie. 

Par. 19. Tijdsbepaling en termijnen 

I. Tijdsbepaling 

1. De werkzaamheden moeten in een zodanig tempo worden verricht dat het 
kleedgebouw na 90 werkbare werkdagen en het gehele werk uiterlijk na 120 
werkbare werkdagen na de datum van aanvang, als bedoeld in par. 7 van de 
A.B.B. voltooid is opgeleverd. 

2. Na de oplevering zal een onderhoudstermijn van 2 maanden in acht worden 
genomen, als bedoeld in par. 11, lid 1 van de A.B.B. 

3. Voor elke dag overschrijding van de opleveringstermijn zal een korting 
op de aannemingssom worden toegepast, als genoemd in par. 42 van de A.B.B. 

II. Termijnen 

1. De betaling van de aannemingssom zal met inachtneming van het in par. 
40 van de A.B.B. bepaalde, geschieden in wekelijkse termijnen waarvan 
de grootte iedere vrijdag door de directie in overleg met de aannemer 
wordt vastgelegd aan de hand van de volgens de weekrapporten in die 
week aangevoerde materialen en de in die week verwerkte lonen. 

2. Van de verwerkte lonen worden de bedragen bepaald aan de hand van een 
tevoren in onderling overleg tussen directie en aannemer opgemaakte 

) loonverdeelstaat (puntenstelsel). De materialen worden verrekend aan 
de hand van een eveneens tevoren in onderling overleg vastgestelde 
materialenlijst. 

3. De loonverdeelstaat en de materialenlijst zullen worden vastgesteld 
aan de hand van een aan het doel aangepaste begroting, welke door de 
directie zal worden samengesteld. Ten einde met de kostenverdeling van 
de aannemer rekening te kunnen houden, zal deze direct na de gunning van 
het werk een uitgewerkte begroting, sluitend op het bedrag van zijn in-
schrijving, overleggen. 
De loonverdeelstaat en de materialenlijst zullen door beide partijen 
voor akkoord worden getekend. 

4. De aannemer moet binnen 7 werkdagen na de datum van opdracht een bank-
garantie verstrekken ten bedrage van 5% van de aannemingssom. 
Het model van deze bankgarantie is achter in dit bestek aanwezig. 

5. Indien de in lid 4 bedoelde bankgarantie niet voor het verschijnen van 
de eerste betalingstermijn is ontvangen, wordt het bedrag van het bank
garantie ingehouden op de eerste en zo nodig daaropvolgende betalings-
termijnen totdat de bovengenoemde bankgarantie zal zijn ontvangen en 
akkoord bevonden. 
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De bankgarantie blijft van kracht totdat zal zijn gebleken, dat de aan
nemer aan al zijn verplichtingen voortvloeiende uit dit bestek heeft vol-
daan. 

De Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders behoudt zich het recht voor 
tegenvorderingen wegens geleverde materialen, verrichte diensten enz., 
met de termijnen te verrekenen. 
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TWEEDE AFDELING. Voorschriften voor de uitvoering 

Artikel 2. Algemene voorschriften 

1. Op dit werk zijn, voor zover daarvan in dit bestek niet wordt afgeweken, 
van toepassing de hierna te noemen bepalingen, zoals zij op de dag, val-
lende 3 maanden voor de dag van aanbesteding luiden: 
a. De "Algemene Bepalingen voor de uitvoering van Bouwwerken 1968 

(A.B.B. 1968), vastgesteld bij beschikking van de Minister van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. 

b. Het "Uniform Aanbestedingsreglement"(U.A.R.), vastgesteld bij 
gemeenschappelijke beschikking van de Minister van Verkeer en 
Waterstaat, van Defensie en van Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening. 

c. Het "Basis-Verfbestek 1968 Nieuwbouw" (B.V.N. 1968) gedeponeerd 
ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 
d.d. 21 februari 1968, gewijzigd 27 februari 1974, vanaf 
"Administratieve Bepalingen". 

d. De "Keuringsvoorschriften voor Timmerwerk", onder KOMO-S.K.H. 
garantie (K.V.T. 1970). 

e. De Keuringseisen uitgegeven door het Keuringsinstituut voor 
waterleidingartikelen KIWA N.V. 

f. De plaatselijk geldende voorschriften voor gas-, water- en 
elektriciteitsvoorzieningen en voorschriften van de brandweer. 

g. De Voorschriften voor Elektrische installaties NEN-1010. 
NEN 1010 A 71010 

h. De Hinder- en Veiligheidswet, met de daarin tot op heden aange
brachte wijzigingen, voorzover deze op de installatie of enig 
onderdeel daarvan betrekking hebben. 

i. Technische Grondslagen voor de berekening van Bouwconstructies 
(T.G.B. 1972 - Algemeen NEN-3850). 

j. Technische Grondslagen voor de berekening van Bouwconstructies 
(T.G.B. 1972 - Hout NEN 3852). 

k. Algemene Voorschriften voor Drinkwaterinstallaties (A.V.W.) 
1. Materialen t.b.v. elektrische installaties toepassen welke voorzien 

zijn van een keuringsmerk van de KEMA respectievelijk door de KEMA 
zijn goedgekeurd. In overleg met de directie mag hiervan slechts 
worden afgeweken indien het materialen betreft waarvoor nog geen 
KEMA-keur is verleend. 

2. Eveneens van toepassing zijn de elders in dit bestek genoemde bepalingen. 

3. Ter aanvulling op het gestelde in de A.B.B. par. 3 wordt vermeld dat 
onder "Directie" wordt verstaan "Het Hoofd van de Hoofdafdeling Stede
bouw en Openbare Werken van de Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders". 
Vorenbedoelde directie is bevoegd ook andere personen aan te wijzen om 
als directie op te treden of de directie bij te staan. 

4. Mede in verband met het vierde lid van par. 40 van de A.B.B. 1968 wordt 
bepaald dat geen betaling aan de aannemer zal geschieden dan nadat deze 
een declaratie heeft ingediend. 

5. Onverminderd het bepaalde in par. 5, lid 1 sub c van de A.B.B. zullen 
aan de aannemer ten behoeve van de uitvoering alle detailtekeningen 
gratis in 4-voud beschikbaar worden gesteld. 
Indien de aannemer meer exemplaren verlangt zullen hem deze in rekening 
worden gebracht. 
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Art. 3. Regeling werkzaamheden enz. 

1. Van de aannemer wordt een gedetailleerd werkplan verlangd als bedoeld 
in par. 26, lid 6 van de A.B.B. De volgorde en tijdsduur van de werk
zaamheden, inclusief de door derden uit te voeren werken, moeten tot 
in de onderdelen op dit werkplan zijn aangegeven. 

2. De aannemer dient er met zijn werkzaamheden op te rekenen, dat er nog 
tijdens de bouwwerkzaamheden op het bouwterrein ruimte zal moeten wor
den gemaakt voor het leggen door derden van riolering, elektriciteits-
en telefoonkabels, gas- en waterleidingbuizen, alsmede het aanleggen 
van de definitieve bestratingen. 

3. Tijdens de gehele duur van zijn werkzaamheden moet de aannemer toestaan 
dat gedeelten van het werkterrein door derden in gebruik worden genomen, 
welke gedeelten dan door hem moeten worden ontruimd, een en ander vol
gens aanwijzing van de directie. 

4. De aannemer moet zorgen, dat gedurende de uitvoering van het werk, alle 
overtollige materialen waarover de directie niet beschikt, geregeld van 

I het bouwterrein worden afgevoerd. Hij dient voor de oplevering van het 
werk, alles wat niet tot de bouw behoort, te verwijderen, 

5. De bouwplaats moet bij de oplevering ontdaan zijn van puin en afval. 
Het puin en de afval naar een door de directie aan te wijzen plaats, 
binnen een straal van 5 km van het bouwterrein, afvoeren. 

6. Wanneer gewassen of gras op het bouwterrein staan, mag de aannemer geen 
bouwmaterialen aanvoeren, anders dan in overleg met de directie. Hij 
is bovendien aansprakelijk voor alle schade tijdens de duur van het 
werk ontstaan aan beplantingen (struiken, bomen, heesters enz.) op en 
in de directe nabijheid van het werk. 

7. Indien bij het grondwerk voorwerpen aan het licht komen als vaatwerk, 
munten, wapenen, beenderen, lijkkisten, palen, stenen enz. die van hoge 
ouderdom schijnen, moet de directie hiervan onmiddellijk in kennis wor
den gesteld. Het is van het grootste belang, dat die overblijfselen ge
durende enige dagen tot nader deskundig onderzoek beschikbaar blijven 
in de toestand, waarin zij in de bodem worden aangetroffen; het graaf-
werk moet in de omgeving van de vondst worden gestaakt. 

Art. 4. Uitzetten en maatvoering 

1. Bouwmaten uitzetten op doorgaande bouwplanken, welke zuiver waterpas 
moeten worden gesteld. 

2. Bouwplanken zodanig opstellen, dat er gedurende de uitvoering van het 
werk zo min mogelijk hinder van wordt ondervonden en dat zij niet aan 
beschadigingen worden blootgesteld. 

Art. 5. Grondwerken 

1. Voordat met de grondwerken een aanvang wordt gemaakt, al de aanwezige 
plantenresten van de bouwplaats verwijderen. 

2. Zandaanvullingen verdichten met een trilmachine en in lagen volgens aan
wijzingen en naar genoegen van de directie. 

3. Onverminderd het bepaalde in par. 51 en 52 van de A.B.B. moet de grond 
voor aanvulling en ophoging zodanig worden verwerkt, dat geen veen in 
gebouwen of tegen de funderingen wordt gestort. 
Aanvullingen van funderingssleuven enz. aan te stampen. 
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Art. 6. Bouwwater en elektriciteit 

1. Al het water ten dienste van de uitvoering van het werk moet leiding-
water zijn. Het moet worden betrokken van het Waterleidingbedrijf. 
Door de directie zal de op de situatietekening aangegeven aansluiting 
op het waterleidingnet worden gemaakt tot in een door de aannemer te 
leveren en te plaatsen meterput. De directie verzorgt de aansluiting 
van de meter. De aannemer zorgt zelf voor het distributienet op het 
bouwterrein. De waarborgsom voor de meter en de kosten van het water-
verbruik zijn voor rekening van de aannemer. 

2. Door de directie zal de op de situatietekening aangegeven aansluiting 
op het elektriciteitsnet worden gemaakt. De aannemer zorgt zelf voor 
het distributienet op het bouwterrein. De kosten van de meterhuur en 
het stroomverbruik zijn eveneens voor rekening van de aannemer. 

3. De constructie van de op het bouw- en werkterrein aan te brengen kasten 
voor het onderbrengen van elektrische verdeelinrichtingen tijdens de 
bouw vereisen de goedkeuring van de directie. De verdeelinrichtingen 
door middel van een hoofdschakelaar op het net aansluiten. 
Buiten de werktijden dienen de kasten afgesloten en spanningsloos te 
zijn. 

Art. 7. Paalfundering 

1. Palen moeten worden geheid met een dieselblok Delmag D 5 of D 12. De 
zwaarte van het blok wordt door de directie bepaald. 

2. Bij iedere paal het laatste gedeelte ter lengte van ca. 1 m te kalenderen 
tot de juiste diepte is bereikt. Wanneer het resultaat der kalendering 
onvoldoende stuit aangeeft, kan de directie zonder verhoging van kosten 
verlangen, dat de paal dieper wordt geslagen. 

3. Op het werk dient een oplanger aanwezig te zijn voor het zonodig dieper 
wegheien van de palen. Het op diepte slaan met een oplanger is als 
regel niet toegestaan, e.e.a. ter beoordeling van de directie. 

4. Indien blijkt, dat een paal voldoende stuit krijgt voor de juiste diepte 
is bereikt en gevaar bestaat voor stukslaan, dan behoeft de paal niet 
dieper te worden geslagen. 

5. De aannemer moet het heix^erk met grote nauwkeurigheid uitvoeren. Af-
wijkingen van de juiste plaats groter dan 7 cm zijn niet toegestaan. 
Wanneer dit wel het geval is, moet de paal worden getrokken en opnieuw 
geslagen of een bijpaal worden geleverd en ingeheid. 

6. Ten behoeve van de controle is de aannemer verplicht bedolven koppen te 
ontgraven. 

7. De in par. 5 genoemde heimutsvulling tijdig vernieuwen of wanneer de 
directie dit nodig oordeelt. 

8. Het opstorten van de palen is verrekenbaar. Het eventueel dieper heien 
van de palen is niet verrekenbaar. 

9. Beschadigingen van de paalkop bij het heien ontstaan, mogen zich niet 
verder uitstrekken dan 500 mm, gerekend vanaf het vlak van de oorspronke-
lijke paalkop. 

10. Het "koppensnellen" van betonpalen uitvoeren met een pneumatische beitel 
en klemband om de palen. 
De wapening en/of voorspandraden van de palen zorgvuldig blootleggen 
volgens het betreffende standaard detail. De gesnelde koppen dienen 
onmiddellijk van het werkterrein verwijderd te worden. 
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11. Afgekeurde palen mogen pas van het werk worden afgevoerd als alle palen 
zijn ingeheid. 

12. Indien de aannemer niet vanuit de bouwput doch direct vanaf het maaiveld 
of een ander niveau wenst te heien, zullen de palen met de nodige over-
lengte moeten worden geleverd. De daaruit voortvloeiende extra kosten 
zijn niet verrekenbaar. 

13. Indien de fabrikant van de palen voorschriften verstrekt betreffende 
het heien, dienen deze in acht te worden genomen. 

Art. 8. Mortelsamenstelling 

1. E. 125 kg cement 2 hi zand 
F. 125 kg cement 3 hi zand 
G. 125 kg cement 2 \ hi zand 
H. 125 kg cement, 2 hi mekal, 8 hi zand 
J. 125 kg cement, | hi mekal, 6 hi zand 
K. 125 kg cement, 2 hi mekal, 6 hi zand 

2. Het mengen van de metselspecie moet machinaal plaatsvinden met een 
mengtijd van 1 minuut. 

3. De kalk voor metselwerken moet zijn mekal. 

4. De cement voor beton moet hoogovencement zijn klasse A, tenzij elders 
in dit bestek anders is bepaald. De cement voor alle overige mortels 
moet portlandcement zijn van een fabrikaat ter keuze van de directie. 
De cement moet langzaam bindend zijn; indien er zich kluiten in bevinden 
zal het worden afgekeurd. 

5. Het grind moet Rijngrind zijn van een door de directie te bepalen korrel-
grootte, verband houdend met de soort van het werk. 

6. Het zand, voor metsel-, beton- en pleisterwerk moet scherp rivierzand 
zijn uit Rijn of Waal. Het zand voor geschuurd pleisterwerk moet zilver-
zand zijn. 

Art. 9. Betonwerken 

A. Algemeen 

| 1. Op het betonwerk is van toepassing de V.B. 1974 (NEN 3861 e.v.). 

2. Betonkwaliteit B 12,5 respectievelijk B 17,5, klasse I. 

3. De aannemer stelt ter beschikking van de directie; 

a. een kegel van Abrams; 
b. een maximum-minimum thermometer; 
c. een litermaat. 

B. Bekistmg 

1. Het bekistingshout moet minstens 20 mm dik zijn en voor alle vlakken 
recht. 
De directie bepaalt welke vlakken moeten worden geschaafd. Voor de zicht-
baar blijvende betonvlakken, voor zover in dit bestek niet anders is 
omschreven, de bekisting bekleden met betontriplex. 

2. Betontriplex moet zijn schimmelbestendig mahonie resp. ocume triplex 
of multiplex, kookvast verlijmd volgens lijmingstypen AX 100 of W.B.P. 
overeenkomstig de Britse standaardspecificaties. Het moet aan beide 
zijden afgewerkt zijn met een zeer gladde en duurzame kunsthars deklaag 
welke een geheel vormt met de plaat. 
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Het moet zijn van een fabrikaat ter goedkeuring van de directie, ter
wijl een certificaat van herkomst kan worden verlangd. 

3. De constructie van de bekisting met inbegrip van het stempel- en het 
schoorwerk behoeft de goedkeuring van de directie. 
Indien de directie de constructie van de bekisting onvoldoende acht zal 
de aannemer deze zonder vergoeding moeten yerbeteren. 
De aannemer blijft echter aansprakelijk voor de deugdelijkheid en dient 
er voor te zorgen, dat tijdens het storten en tijdens het verharden geen 
verzakkingen kunnen plaatshebben. 

4. Eventuele centerpennen of afstandhouders moeten door de directie worden 
gekeurd. 

C. Wapening 

1. Het staal stellen en buigen volgens door de directie te verstrekken 
detailtekeningen. 

2. Voor het waarborgen van de juiste betondekking in wanden, kolommen en 
balken dient men gebruik te maken van betonringen, samengesteld uit 
cement en zand in verhouding als voor de betonwerken is aangegeven. Voor 
de vloeren mogen of betonringen of betonblokjes voorzien van binddraad 
worden gebruikt. Zowel de ringen als de blokjes dienen in voldoende mate 
te worden aangebracht; dit ter beoordeling van de directie. 

3. De wapening op alle kruispunten met uitgegloeid ijzerdraad aan elkaar 
verbinden. 

4. Kromme en verbogen wapeningsstaven moeten, alvorens zij op maat 
worden afgeknipt, worden gericht. 

5. Van het wapeningsstaal moet een kwaliteitscertificaat aan de directie 
worden verstrekt. 

6. Het te gebruiken wapeningsstaal moet zijn van kwaliteit FeB 400 HK, 
beugels FeB 240 HK. 

D. Storten 

1. De aannemer dient voor elk betonstort een stortplan ter goedkeuring 
voor te leggen. Hierin moet worden genoemd de wijze van storten, de snel-
heid van aanvoer, de verwerkingscapaciteit, het te gebruiken materiaal 
en hulpmaterieel en het beschikbare reservematerieel. 

2. Het gebruik van een luchtbelvormer kan door de directie worden geeist 
of toegestaan. Merk en kwaliteit ter beoordeling van de directie. 

3. Voordat met het storten van een bepaald onderdeel wordt begonnen, dienen 
de samenstellende materialen in voldoende mate aanwezig te zijn. 
De directie kan verlangen dat zand en grind tegen aanhoudend felle zon-
neschijn worden afgedekt. 

4. Het geplande stort moet in een keer zonder onderbreking worden uitge
voerd. 
In verband met mogelijke storingen dienen alternatieve maatregelen 
tijdig voor de aanvang van het betonstort bij de directie bekend te zijn. 

5. Er mag geen beton worden gestort buiten tegenwoordigheid van de toe-
zichthoudende ambtenaar. 

6. Van door de directie te bepalen onderdelen der constructie, de beton 
te trillen met inachtneming van de "Richtlijnen voor het trillen van 
beton" volgens NEN 3051 met uitzondering van de bepalingen over de grn-
dering. 
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7. De directie verlangd dat beton wordt getrokken van erkende betoncentra-
les ter goedkeuring van de directie. 
De betoncentrale moet een schriftelijke garantie verstrekken dat de beton 
en de samenstellende onderdelen hiervan voldoen aan de in dit bestek 
gestelde eisen. 
De directie zal op de samenstellende onderdelen en op de fabrieksbeton. 
controle uitoefenen als in het bestek en in de V.B. vereist. Dit geldt 
eveneens voor de te maken zeefanalyses, wegingen, e.d.: hiervoor moeten 
de gegevens door de betoncentrale op eerst aanvraag van de directie ter 
beschikking worden gesteld. 

8. De directie bepaalt op welke manier en voor hoe lang de nabehandeling 
van de beton zal geschieden in verband met uitdroging of bevriezing. 

9. Eventuele stortnaden in vloer en balken maken op plaatsen welke door de 
directie worden aangegeven. 

Art. 10. Metselwerken 

1. Waar de samenstelling van de te gebruiken specie niet is beschreven, 
zal deze tijdens de uitvoering worden opgegeven. 

2. Alle muren vol en zat metselen, het zichtbaar blijvende gevelmetselwerk 
als schoon werk optrekken. De aannemer moet afdoende maatregelen nemen 
tegen verontreiniging door specie, enz. van het in het zicht blijvende 
metselwerk. 

3. De binnenspouwmuren aan de spouwzijde na het metselen volborstelen met 
metselspecie, zorgvuldig moet er tegen worden gewaakt, dat op enigerlei 
wijze verbinding door middel van metselwerk of mortel tussen buiten- en 
binnenspouwmuren ontstaat. 

4. Ter onderlinge verbinding van de binnen- en buitenspouwmuren om de 
zeven lagen en zeven koppen thermisch verzinkte spouwankers, draaddikte 
5 mm, in verband aanbrengen. 

Art. 11. Tegelwerken 

1. Daar waar naar oordeel van de directie een goede voegverdeling dit eist, 
moeten de tegels versneden worden. 

I 2. Bij aansluitingen van leidingen, kranen e.d. moeten de tegels uitge-
boord en/of pasgesneden worden. 

3. Tegels welke worden versneden en in het zicht blijven, zuiver passend 
snijden en slijpen. 

4. De aan betegelde wanden aansluitende neggen bij kozijnen e.d. mede be-
tegelen. 

Art. 12. Timmerwerken 

1. Indien niet anders is beschreven moet voor de timmerwerken fijndradig 
noordeuropees vurehout worden gebruikt. 

2. Alle voorgeschreven houtzwaarten zijn "blijvend". 

3. Alle in het zicht komende timmerwerken moeten glad geschaafd en opge-
schaafd worden opgeleverd, tenzij anders is omschreven. 

4. Overal waar naar het oordeel van de directie beschadiging te duchten is, 
zoals bij kozijnstijlen, houten onderdorpels, traptreden, enz. planken 
en lattentter bescherming aanbrengen. 



- 33 -

5. De gelijmde gelamineerde liggers en kolommen moeten worden vervaardigd 
op een bedrijf, dat in het bezit is van een Certificaat van de "Certi-
ficaten Commissie Gelijmde Dragende Houtconstructies". 

6. De aannemer dient van de spanten en de liggers, tekeningen en bereke
ningen aan de directie ter goedkeuring over te leggen. 
Tekeningen en berekeningen moeten zijn uitgevoerd volgens NEN 3850 en 
NEN 3852. 

7. De gelamineerde liggers, gordingen en kolommen verlijmen met ResorcinoL. 

8. Het is de aannemer vergund, de timmerwerken elders te doen vervaardigen, 
de keuze der fabriek vereist echter de goedkeuring van de directie en 
de samenstellende delen mogen zonder machtiging van deze niet in elkaar 
worden gezet. De directie is bovendien bevoegd de gereedgemaakte timmer
werken aan een herkeuring te onderwerpen. 

9. Kozijnen en deuren zullen ten minste moeten voldoen aan de normen van 
de K.V.T. 1970 en NEN 3180, met dien verstande dat: 
a. kwaliteit S wordt verlangd in droogklasse III; 
b. "blauw" niet wordt toegestaan; 
c. de verbindingen van de binnenkozijnen moeten worden gemaakt zonder 

draadnagels, met dubbele pen, zonder oren en gelijmd met een spleet-
vullende Ureum Formaldehyde lijn (z.g. U.F.-lijm); 

d. de toe te passen verbindingen van de buitenkozijnen in overleg met 
de directie worden vastgesteld, met dubbele- of enkele pen zonder 
oren; 

e. het geheel geleverd moet worden onder de garantie van "K.O.M.O.-
S.K.H.". 

10. Het buitenkozijn- en raamhout in de timmerfabriek gedurende 5-10 minu-
ten dompelen in een vochtwerend conserveringspreparaat, van het fabri
kaat v. Wijhe Impregneergrond WZG. 
Dit dompelen dient te geschieden met de pasklare elementen, voor het in 
elkaar zetten. De glassponningen van de buitendeuren bestrijken met 
een conserveringspreparaat als boven omschreven. 
Ten behoeve van de controle, aan het vochtwerend conserveringspreparaat 
enige kleurstof toe te voegen. De leverancier moet zich garant stellen 
voor de goede hechting van de daarop aan te brengen verf en/of ander 
materiaal als in het bestek omschreven. 

11. Met uitbreiding van par. 73, lid 3 van de A.B.B. moet waar het hout met 
een conserveringspreparaat is behandeld, de verbindingen met Wijzonol-
pasta in elkaar worden gezet. 
De aannemer draagt de zorg voor het droog bewaren van de verschillende 
t immerwerken. 

12. De kozijnen moeten op het werkterrein worden geschilderd. Hiertoe een 
loods van voldoende grootte plaatsen. 

Art. 13. Staalwerken 

1. Staalwerk zoals hekwerken, ankers, strippen enz. van staal QM 37 maken. 

2. Overal waar thermisch verzinken is beschreven moet dit geschieden vol
gens de normbladen NEN 1332 en NEN 1275. 

Art. 14.'Loodgieterswerk 

1. Alle zinkwerken moeten vrij kunnen krimpen en vakkundig worden aange
bracht. 
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2. De beschreven p.v.e.-buizen en hulpstukken moeten zijn vervaardigd vol
gens de omschrijving in de normbladen NEN 7005 en NEN 7006, met dien 
verstande, dat voor de buizen en hulpstukken met een buitenmiddenlijn 
van 40 t/m 160 mm de "normale" uitvoering wordt verlangd. De wanddikte 
moet dus 3,2 mm bedragen. 

3. Voor de uitvoering wordt geheel verwezen naar het normblad NEN 2672 
waarbij wordt opgemerkt, dat trompverbindingen niet worden toegestaan. 

4. Horizontale leidingen met een uitwendige diameter van 25 t/m 40 mm, 
dan wel 50 t/m 90, dan wel groter dan 90 mm, dienen resp. op afstanden 
van 50, 75 en 100 cm aan de vloeren en aan de funderingsbalken te wor
den bevestigd. 

Art. 15. Waterleidinginstallaties 

1. De koperen pijpen moeten voldoen aan het normblad NEN 2200 en voorzien 
zijn van een ingerolde fabrieksaanduiding gevolgd door KIWA. 

2. De soldeervloeimiddelen mogen uitsluitend in zeer geringe hoeveelheden 
worden gebruikt. De buitenzijde van de verbindingen moeten nadat deze 
gereed gekomen zijn, met een natte doek worden schoongewreven. 
De soldeervloeimiddelen voor het zacht soldeer dienen van het KIWA ga-
rantiemerk te zijn voorzien. 

3. Verontreinigde koperen pijpen, voordat deze worden verwerkt, schoonwas-
sen met water. 

4. De installatie maken volgens de "Voorschriften Aanleg Drinkwaterinstal-
laties in de Zuidelijke Ijsselmeerpolders", vastgesteld door de Rijks
dienst voor de Ijsselmeerpolders op 27 September 1971 en het normblad 
NEN 1006. 

5. Bij de aanleg van de installaties dient voldoende afschot te worden aan
gebracht. 

6. De installaties dienen vrij te zijn van waterslag. 

7. Bij de oplevering dienen de installaties in aanwezigheid van de toezicht-
houdend ambtenaar te zijn geperst. 

8. De aanvraag voor het maken van de installaties moet door de aannemer 
bij de afdeling Drinkwatervoorziening van de Rijksdienst voor de Ijssel
meerpolders te Lelystad worden ingediend. De hiervoor benodigde tekeningen 
zullen hem ter beschikking worden gesteld. 

Art. 16. Gasleidingen 

1. De installatie aanleggen volgens het normblad NEN 1078 (uitgave dec. 1976) 
en de Voorschriften van de N.V. GAMOG te Zutphen. 

2. De aanvrage voor het maken van de installatie moet door de installateur 
bij de N.V. GAMOG te Zutphen worden ingediend. De hiervoor benodigde 
tekeningen zullen hem ter beschikking worden gesteld. 

3. Bij de oplevering dient elke installatie, in aanwezigheid van de toe-
zichthoudend ambtenaar te zijn geperst. 

Art. 17. Luchtverwarming- en afzuiginstallaties 

1. De installaties aanbrengen volgens de Veiligheidseisen voor Centrale 
verwarmingsinstallaties NEN 3028, de Gasinstallatievoorschriften NEN 
1078 (uitg. 1976), de Installatievoorschriften NEN 1010 en de Aansluit-
voorwaarden van de PGEM te Arnhem. 



- 35 -

2. De installaties dienen door de aannemer in bedrijf te worden gesteld 
en gedurende 1 stookseizoen in onderhoud te worden gehouden. 

3. De aannemer dient op de installaties minimaal 1 jaar garantie te ver-
s trekken. 

Art. 18. Elektrische-installatie 

1. De installatie in hoofdzaak maken volgens het normaaldozensysteem als 
"zicht installatie", waar mogelijk de zakleidingen in de wanden weg-
werken. 

2. Sleuven in metselwerk moeten worden gefreesd, dozen moeten worden ge-
boord. 

3. Alle te verwerken of aan te brengen materialen moeten door de directie 
en de N.V. K.E.M.A. zijn goedgekeurd. 

4. Het door de aannemer te leveren en te verwerken draad en kabel moet van 
Nederlands fabrikaat zijn. 

5. Lasdoppen zijn van het fabrikaat Conex. 

6. De aannemer vervult de nodige formaliteiten voor de aanvang der werk
zaamheden, de keuring en het doen aansluiten van de installaties door 
de P.G.E.M. De nodige tekeningen welke hij ter keuring moet inzenden 
worden de aannemer gratis ter beschikking gesteld. Kosten voor even
tuele herkeuring van de installaties zijn voor rekening van de aan
nemer. 

7. De kosten voor aansluiting van de installaties door de P.G.E.M. vallen 
buiten dit bestek en zijn dus niet voor rekening van de aannemer. 

Art. 19. Schilderwerken 

1. Alvorens met schilderen wordt begonnen zal de aannemer hiervan mede-
deling doen aan de directie. 

2. Alle schildermaterialen moeten van le klas fabrikaat zijn. Er mogen al-
leen fabrikaten worden gebruikt waarvoor de directie toestemming heeft 
verleend. De materialen mogen voor buitenwerk en voor binnenwerk van 
verschillende firma's worden betrokken. Onderling moeten de materialen 
zowel voor het buitenwerk als voor het binnenwerk van gelijk fabrikaat 
zijn. Een uitzondering hierop is de wel- en stoppasta voor alle ramen. 
De materialen moeten in gesloten originele verpakking op het werk 
worden aangevoerd en wel zo tijdig, dat er ruim voldoende tijd aanwezig 
is voor een eventuele keuring der materialen, zonder dat de werkzaamheden 
daarvoor behoeven te stagneren. Een en ander ter beoordeling van de 
directie. De samenstelling der materialen moet op de bussen zijn aan
gegeven. Alle nodige materialen moeten in een door de directie aan te 
wijzen of goedgekeurde ruimte worden opgeslagen. De kleuren worden op 
het werk door de directie bepaald. De aannemer zorgt voor het opzetten 
van de verlangde kleurstalen en voor het voldoende en vroegtijdig aan
wezig zijn van mengkleuren voor het opzetten van de stalen. 

3. Voor eventuele toe te passen donkere kleuren moet de pigmentsamenstel-
ling in overleg met de directie worden vastgesteld. Indien strijkmat 
wordt verlangd, matteringsmiddel toevoegen. 

4. De plamuur moet voor binnen de pigmentsamenstelling hebben van titaan-
witluchtstofkrijt en pijpaarde en een bindmiddel als voor aflak. Voor 
buiten titaanwit door loodwit vervangen. 
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De ruiten inwellen met Saba-butyleenkit. Als "stopverf" in staal en be
ton stopstara met 100% verhardingstoevoeging, in hout stopstara met 50% 
verhardingstoevoeging gebruiken. Achter en onder de ruiten om de 50 cm 
neopreenblokjes dik 2 mm aanbrengen. 

Tussen iedere laag moet een droogtijd van ten minste een dag in acht 
worden genomen, terwijl de lagen onderling ten minste een tint in kleur 
moeten verschillen. 

Alvorens een nieuwe laag aan te brengen, dient de voorgaande zorgvuldig 
afgeschuurd, indien nodig in water geslepen en afgestoft te worden. 
Alvorens tot een volgende bewerking mag worden overgegaan moet de voor
gaande door de directie zijn goedgekeurd. 

Gedurende het gehele werk moet worden gezorgd dat de uit te voeren 
werkzaamheden niet te lijden hebben van stof en vuil, ook al wordt dit 
door derden veroorzaakt. 
De ruiten moeten schoon worden opgeleverd. 

De eerste laag op alle hout- en staalwerken aanbrengen voor de aanvoer 
op het werk. De directie kan vorderen dat het afschilderen in de onder
houdstermijn geschiedt. Dit geeft geen aanleiding tot meerwerk ver
rekening. 
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DERDE AFDELING. Voorschriften van algemene aard 

Art. 20. Vaststelling van meer- en minderwerk 

Verwerkte en te verwerken hoeveelheden, uren en bedragen, verband hou-
dende met meer- of minderwerk zullen door de toezichthoudende ambtenaar 
direct nadat de hoeveelheden, bedragen of anderzins kunnen worden vast
gesteld, in het weekrapport worden vastgelegd. 

Art. 21. Ongevallen 

De aannemer is gehouden van alle op of in verband met het werk voorko-
mende ongevallen, van welke aard ook, onverwijId kennis te geven aan de 
directie met verstrekking van alle gewenste inlichtingen. 

Artikel 22. Huisvesting van arbeiders 

1. Voor de huisvesting van arbeiders kan, voor zover de plaatsruimte be-
schikbaar is, gebruik worden gemaakt van de personeelsverblijven van de 
Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders onder de voorwaarden welke hier
voor zijn bepaald in het "Reglement voor Huisvesting van personen in de 
personeelsverblijven van de Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders". 

2. Het onderbrengen van arbeiders in woonketen en woonschepen is niet toe
gestaan. 

3. Voor het onderbrengen van gezinnen in woonwagens en woonschepen kan in 
speciale gevallen vergunning worden verleend. 

Art. 23. Bepaling in verband met wijzigingen van prijzen, lonen en 
sociale lasten 

Op dit werk is van toepassing de Risicoregeling Utiliteitsbouw 1969, 
zoals deze laatstelijk is gewijzigd met ingang van 15 oktober 1973. 
Voor het loonbestanddeel moet 40% worden aangehouden. 

Art. 24. Aanwijzing aanbesteding en inschrijving 

1. Op de aanbesteding van het werk is het Uniforme Aanbestedingsreglement 
van toepassing. 

Voor het werk zal een openbare aanbesteding worden gehouden. 

De aanbesteding zal plaatsvinden te Lelystad in het kantoor van de Rijks
dienst voor de Ijsselmeerpolders, Smedinghuis, Lelystad 
op 17 MEi 1977 I T M 

4. Inlichtingen zijn te verkrijgen van 9.00 - 12.00 uur en van 14.00 -
17.00 uur bij de Bouwkundige Afdeling van de Rijksdienst voor de Ijssel
meerpolders, Smedinghuis, Zuiderwagenplein 2, te Lelystad, alwaar ook 
een eventuele nota van inlichtingen ter inzage zal worden gelegd, welke 
uiterlijk zes dagen voor de aanbesteding aan iedere bestekhouder zal 
worden toegezonden. De inschrijvers zijn verplicht zich van het bestaan 
een eventuele nota van inlichtingen te overtuigen aangezien de besteder 
geen verantwoording op zich neemt voor de goede ontvangst. 

5. Aanwijzing ter plaatse wordt niet gehouden. 

6. De inschrijving moet geschieden op het bijgevoegde inschrijyingsbiljet 
dan wel op een geheel overeenkomstig daaraan opgestelde biljet. 

7. Het bedrag waarvoor de inschrijver zich verbindt het werk aan te nemen, 
de omzetbelasting daarin niet begrepen, zal maatgevend zijn bij de be
oordeling of de inschrijver voor gunning in aanmerking komt. 
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8. Het inschrijvingsbiljet moet voor het tijdstip van de aanbesteding in 
de bestedingsbus in voornoemd gebouw aanwezig zijn, dan wel bij de 
laatste postbestelling voorafgaand aan het tijdstip van de aanbesteding 
zijn ontvangen aan het adres van de Rijksdienst voor de Ijsselmeerpol
ders, kantoor Zuiderwagenplein 2 te Lelystad. In de linker bovenhoek 
van de enveloppe vermelden : "inschrijving bestek 7119". 

9. De inschrijvers moeten bestekhouders zijn. 

Vastgesteld voor de Directeur van de Rijksdienst voor de Ijsselmeer
polders te Lelystad. 

» 

Lelystad, februari 1977 

Het Hoofd van de Hoofdafdeling 
Stedebouw en Openbare Werken 

ir. F. Tellegen 

VOOR EENSLUlWo AFjSCrjRJQ; 



STAAT VAN BUT! MvN^^st-ek /liy bportgebouw Almere-Haven 

Merk 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

L 

M 

N 

0 

P 

Afmetingen Buitenwerks 
Breedte 

4510 

4510 

4510 

5120 

2710 

2400 

4510 

5120 

5120 

1880 

5120 

1000 

4510 

934 

1574 

1880 

Hoogte 

2026 

2665 

2665 

gemidd. 
± 2825 

gemidd. 
± 713 

gemidd. 
± 1687 

2026 

gemidd. 
+ 503 

gemidd. 
+ 503 

2061 

gemidd. 
± 1925 

2061 

600 

2061 

gemidd. 
± 1922 

2491 

Houtzwaarten 
Stijlen, dorpels 

meranti 67 x 114 

67 x 145 

67 x 145 

" 67 x 145 

67 x 114 

" 67 x 114 

67 x 145 

67 x 114 

67 x 114 

67 x 114 

67 x 145 

67 x 114 

67 x 114 

" 6 7 x 1 1 4 

67 x 114 

67 x 114 

Onderdorpel 

meranti 67 x 145 

67 x 145 

67 x 145 

67 x 145 

67 x 114 

67 x 145 

" 67 x 145 

67 x 114 

67 x I 14 

-

meranti 67 x 145 

-

meranti 67 x 114 

hardsteen 
67 x 114 

-

Deur 

-

schuifdeur Eland 
Brandt 2360 x 2060 

-

-

-

-

-

-

-

2 Picus multiplex 
83 x 201 5 

-

1 Picus multiplex 
83 x 2015 

-

1 Picus multiplex 
83 x 20l5 

2 Picus multiplex 
83 x 2015 

2 Picus multiplex 
83 x 201 5 

Betimmering 
bij stijlen 

18 x 50 

18 x 50 

-

18 x 50 

-

-

-

bij bovendorpel 

klossen 50 x 100 L = 210 h.o.h. 
600 + plywood 12 mm breed 220 

plywood 12 mm,breed + 490 aan 
beide zijden 

als merk A 

L 60.60.6 + compriband en kit 

als merk D 

als merk D 

als merk A 

als merk D 

als merk D 

18 x 50 

als merk D 

18 x 50 

als merk A 

18 x 50 

als merk D 

als merk B 

Opmerkingen: glas vastzetten met glaslatten 



STAAT VAN BINNENKOZIJNEN bestek 7119 Sportgebouw Almere-Haven 

Merk 

1 

O 

3 

4 

5 

Afmetingen Dagmaat 

Breedte 

800 

800 

900 

1480 

700 

Hoogte 

2000 

2000 

2000 

2000 

2000 

Houtzwaarten 

Stijlen, dorpels 

Meranti 56 x 114 

ii 

M 

II 

II 

Onderdorpel 

geen onderd. 
wel neuten 
hoog 10 cm 

hardsteen 
45 x 114 

geen onderd. 
wel neuten 
hoog 10 cm 

II 

II 

Deur 

Picus S.V. 

11 

II 

2 x Picus S.V. 
doordraaiende 
deuren 

II 

Muurdikte 

105 

n 

II 

M 

II 

Opmerkingen 

deur onderkant 60mm 
inkorten 

-

"~ 

' — 

-

-p-

c 

Opiuerking: deuren c. v. -ruimten z e l f s l u i t e n d 
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Opmerkingen bij kozijnstaten 

Merk A: 

Merk B: 

Merk C: 

Merk D: 

Merk E: 

Merk F: 

Aan bovenzijde op bovendorpel klossen h.o.h. 500 mm aan
brengen en hiertegen hechthout 12 mm bevestigen. 

Langs bovenzijde, over + 80 cm hoogte, van het kozijn deze 
betimmeren met hechthout 12 mm aan buitenzijde + 12 mm mul
tiplex aan binnenzijde waartussen 5 cm steenwol. 
In kozijn een aluminium schuifdeur 290 x 210 opnemen. 

Als merk A. 

Langs bovendorpel, ter bevestiging kozijn, L 50.50.5. 

Kozijn betimmeren met 12 mm hechthout aan buitenzijde, deze 
vast te zetten d.m.v. latten afm. 1,5 x 3 cm. 
De binnenkant van kozijn betimmeren met multiplex 12 mm. 
Tussen hechthout en multiplex 5 cm steenwol. Langs bovendor
pel, ter bevestiging kozijn, L 50.50.5. 

Als merk D. 

Als merk A, in kozijn aluminium schuifraam 96 x 140 opnemen. 

Als merk E. 

Als merk D. 

In de multiplexdeuren glasopeningen zagen, afm. 25 x 140 cm 
volgens nader te verstrekken tekeningen. 

Als merk D. 

Als merk J. 

Als merk A. 

Als merk J. 

Multiplexdeuren zonder glasopening. Langs bovendorpel, ter 
bevestiging, L 50.50.5. 

Merk P: Doordraaiende multiplexdeuren , verder als J. 

Merk 

Merk 

Merk 

Merk 

G 

H 

1 

J 

Merk K: 

Merk 

Merk 

Merk 

Merk 

L 

M 

N 

0 

Merk Q: Roldeur, handbediend. 
Langs bovenzijde kozijn aftimmeren, 
Als merk B. 

Algemeen 

Daar waar kozijnen aansluiten tegen metselwerk of hout, voorzien van 
compriband + kit. 
Op onderdorpels waar glas aansluit voorzien van aluminium lekdorpel-
prof ielen. 
Onder onderdorpels t.p.v. metselwerken t.b.v. waterdichte afsluiting 
voorzien van Visqueen D.P.C. 
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T.p.v. onderdorpels aansluitend op vloerhoogte een loodslabbe van + 
10 cm. 

Type deuren 

Voor buitendeuren: multiplexdeuren met perstorp laag van 1,6 mm in 
kleur wit. 
Voor binnendeuren: Picus S.V. deuren met perstorp laag 1,6 mm in kleur 
wit. 



MODEL BANKGARANTIE 

z e g e l 

G A R A N T I E 

De ondergetekende: 

(naam van de bankinstelling) 

gevestigd te 

kennis genomen hebbende van de inschrijving van 

(hierna te noemen "aannemer") betreffende de bouw van (omschrijving 

van de werkzaamheden) 

bestek no. van de Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders 

te Lelystad 

verklaart zich, ingeval van gunning van bovenvermeld werk aan de ge

noemde aannemer, onder afstanddoening van alle voorrechten en ex

ception bij de wet aan borgen toegekend, inzonderheid die van uit-

winning en schuldsplitsing en van ieder beroep op het bij artikel 

1885 B.W. bepaalde, te stellen tot borg en als solidair mededebitrice 

te verbinden met dAannemer en jegens en ten behoeve vaiaajde Rijks-



i-ou. L.Û L.L.1 J—re Leiystaa tot een Deciâ B*~̂ an 

/ W 

(zegge gulden) 

zulks tot zekerheid van de stipte nakoming door de aannemer voor-

noemd van alle zijn verplichtingen jegens de Rijksdienst voor de 

Ijsselmeerpolders overeenkomstig par. van bovengenoemd 

bestek, 

verbindende de ondergetekende zich in geval van niet nakoming door 

de aannemer zijne verplichtingen voortvloeiende uit bovengenoemd 

werk op eerste aanvrage van de Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders 

aan deze te zullen voldoen al hetgeen de Rijksdienst voor de Ijssel

meerpolders ter zake mocht of zal hebben te vorderen van de aannemer, 

zulks evenwel tot een maximum bedrag van / vermeerderd met 

de wettelijke interesten, gerekend vanaf de datum der betaling tot 

die ter terugbetaling en zulks zonder enig voorafgaande ingebrekestel-

ling of rechtelijke tussenkomst. 

Deze garantie dient nadat de aannemer aan alle zijne verplichtingen 

heeft voldaan aan de (naam bankinstelling) 

te te worden teruggezonden 

19 

5524/21-8-1975/LE. 



(Dit biljet moet ongezegeld worden gebruikt voor de inschrijving) 

INSCHRIJVINGSBILJET 

1. De ondergetekende(n) 

wonende te 2) 

verbindt (verbinden) zich door ondertekening dezes, overeenkomstig de 
voorwaarden van aanbesteding, vervat in het bestek nr. 7119 van de 
Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders te Lelystad, tot de aanneming 
van het bouwen van een kleedgebouw + kantine te Almere-Haven. 

voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet begrepen, 

van gulden 3) 

/ 4) 

Lasting 



bedraagt ^^ gulden 3) 

/ 4) 

3. Hij verklaart (zij verklaren) deze aanbieding gedurende dertig dagen 
na de dag, waarop de aanbesteding heeft plaatsgehad, gestand te zul
len doen. 

Gedaan te , d.d. 19 

De inschrijver(s) 

In te vullen met de schrijfmachine of duidelijk met inkt geschreven. 
1) Naam of namen en voornaam voluit 
2) Volledig adres 
3) Bedrag in letters 
4) Bedrag in cijfers 







<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<TEKENING>
  <ONDERDEEL/>
  <SCHAAL/>
  <FORMAAT/>
  <DATUM/>
  <GEWIJZIGD1/>
  <GEWIJZIGD2/>
  <GEWIJZIGD3/>
  <GEWIJZIGD4/>
  <GEWIJZIGD5/>
  <TEKENAAR/>
  <BLADNR/>
  <OPMERKINGEN/>
</TEKENING>





<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<TEKENING>
  <ONDERDEEL>Kleedgebouw + kantine Almere-Haven Sit
uatie</ONDERDEEL>
  <SCHAAL>1:1000</SCHAAL>
  <FORMAAT>B4</FORMAAT>
  <DATUM/>
  <GEWIJZIGD1/>
  <GEWIJZIGD2/>
  <GEWIJZIGD3/>
  <GEWIJZIGD4/>
  <GEWIJZIGD5/>
  <TEKENAAR>JP</TEKENAAR>
  <BLADNR>1</BLADNR>
  <OPMERKINGEN/>
</TEKENING>





<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<TEKENING>
  <ONDERDEEL>Kleedgebouw + kantine Almere-Haven Pla
ttegronden</ONDERDEEL>
  <SCHAAL>1:100</SCHAAL>
  <FORMAAT>C5</FORMAAT>
  <DATUM/>
  <GEWIJZIGD1/>
  <GEWIJZIGD2/>
  <GEWIJZIGD3/>
  <GEWIJZIGD4/>
  <GEWIJZIGD5/>
  <TEKENAAR>JP</TEKENAAR>
  <BLADNR>2</BLADNR>
  <OPMERKINGEN/>
</TEKENING>





<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<TEKENING>
  <ONDERDEEL>Kleedgebouw + kantine Almere-Haven Mat
enplan</ONDERDEEL>
  <SCHAAL>1:50;1:10</SCHAAL>
  <FORMAAT>B5</FORMAAT>
  <DATUM>19761224</DATUM>
  <GEWIJZIGD1/>
  <GEWIJZIGD2/>
  <GEWIJZIGD3/>
  <GEWIJZIGD4/>
  <GEWIJZIGD5/>
  <TEKENAAR>JP</TEKENAAR>
  <BLADNR>201</BLADNR>
  <OPMERKINGEN/>
</TEKENING>





<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<TEKENING>
  <ONDERDEEL>Kleedgebouw + kantine Almere-Haven Gev
els en doorsn + princ.det.</ONDERDEEL>
  <SCHAAL>1:100;1:20</SCHAAL>
  <FORMAAT>B5</FORMAAT>
  <DATUM>19760928</DATUM>
  <GEWIJZIGD1/>
  <GEWIJZIGD2/>
  <GEWIJZIGD3/>
  <GEWIJZIGD4/>
  <GEWIJZIGD5/>
  <TEKENAAR>JP</TEKENAAR>
  <BLADNR>3</BLADNR>
  <OPMERKINGEN/>
</TEKENING>





<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<TEKENING>
  <ONDERDEEL>Kleedgebouw + kantine t.b.v. voetbal 
Almere-Haven Luchtverwarmingsinstallatie</ONDERDEE
L>
  <SCHAAL>1:50</SCHAAL>
  <FORMAAT>B5</FORMAAT>
  <DATUM>19770407</DATUM>
  <GEWIJZIGD1/>
  <GEWIJZIGD2/>
  <GEWIJZIGD3/>
  <GEWIJZIGD4/>
  <GEWIJZIGD5/>
  <TEKENAAR/>
  <BLADNR>561</BLADNR>
  <OPMERKINGEN/>
</TEKENING>





<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<TEKENING>
  <ONDERDEEL>Kleedgebouw + kantine t.b.v. voetbal 
Almere-Haven Gas-en waterleidinginstallatie</ONDER
DEEL>
  <SCHAAL>1:1000;1:50;1:20</SCHAAL>
  <FORMAAT>B5</FORMAAT>
  <DATUM>19770316</DATUM>
  <GEWIJZIGD1/>
  <GEWIJZIGD2/>
  <GEWIJZIGD3/>
  <GEWIJZIGD4/>
  <GEWIJZIGD5/>
  <TEKENAAR>JPD</TEKENAAR>
  <BLADNR>551</BLADNR>
  <OPMERKINGEN/>
</TEKENING>





<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<TEKENING>
  <ONDERDEEL>Kleedgebouw + kantine  Almere-Haven El
ectrische installatie</ONDERDEEL>
  <SCHAAL>1:50;1:20;1:10</SCHAAL>
  <FORMAAT>B5</FORMAAT>
  <DATUM>19770303</DATUM>
  <GEWIJZIGD1/>
  <GEWIJZIGD2/>
  <GEWIJZIGD3/>
  <GEWIJZIGD4/>
  <GEWIJZIGD5/>
  <TEKENAAR/>
  <BLADNR>571</BLADNR>
  <OPMERKINGEN/>
</TEKENING>



BATOJANSEN Bato-Jansen bv 

postbus 130 

Alphen aan den Rijn 

Kalkovenweg 13 

telefoon 01720-96555 

telex 32263 nebem 

telegramadres nebema 

Handelsreg. Leiden 26298 

statutair gev. Den Haag 

ABN Alphen aan den Rijn 

rek.nr. 56.90.33.713 

Rijksdienst voor de 
Ijsselmeerpolders 
Zuiderwagenplein 2 
LELYSTAD 
T . a . v . de Wi t schey 

Uw kenmerk: 

c > 

Ons kenmerk: 

344/RdR/mp/1658 

A 
B 
C 

RAPP. ro/f l 
5 JUL! 137? 

cW _̂  
UL 

<Li 

Si 
7 

Datum, 

4 j u l i 1977 

ff 

Mijne h e r e n , 

Betreft: werk kleedgebouw en kantine te Almere-Haven 

Hiermede doen wij u toekomen de tekeningen van de begane grond-
vloer en de tekeningen en berekeningen van de houten spantkon-
struktie van bovengenoemd werk. 

Wij verzoeken u,in verband met de voortgang van het werk, een 
en ander op korte termijn te kontroleren en ons een tekening 
van de vloer en van de spantkonstruktie, voorzien van uw 
akkoordbevinding c.q. opmerkingen te retourneren. 

In afwachiing van uw berichten. 

Bijlagen: B.V. Dato-vloeren tek. 3121-1 en 2 in twee-voud 
Lijmhout B.V. berekening blad 1 t/m 8 in twee-voud 

tek. 10206-1 in twee-voud. 

BL/W/ 

\Ch 
/ 
d 

i& KONINKLIJKE AORIAAN VOLKER GROEP 

;r~ 
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Bestek 7119 

RIJKSDIENST 
VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS 

L E L Y S T A D 
Smedinghuis 

Kleed- en kantinegebouw te Almere-Haven 
in Zuidelijk Flevoland 

Lonen 

T">WjslteB& 



Werkzaamheden % Afger. 

1. Uitzetten 0,5 
2. Ontgraven bouwput 0,7 
3. Aanvullen, egaliseren, opslag, afvoeren 

zand 0,5 
4. Heien palen, koppen Snellen, puin afvoeren, 

incl. mat. 5,0 
5. Werkvloeren gestort 0,1 
6. Funderingsbalken, opstortingen, trap, hel-

lingbaan + betondorpels gestort 0,8 
7. Datovloer gelegd + vulbeton gestort 1,2 
8. Diversen, betonwerken 0,1 
9. Dekvloeren gereed 1,2 

10. Intercodam noppenvloer + vaste rubbermat 
aangebracht 5,2 

11. Bekisting aangebracht en gesteld 2,2 
12. Wapening aangebracht 1,4 
13. Trasraam gemetseld incl. profielen stellen 2,3 
14. Overige metselwerk gereed 7,9 
15. Voegwerk gereed 1,2 
16. Diversen, metselwerk, ternol, compriband, 

p.v.e. pijpjes, isolatie, visqueen d.p.c, 
stroken a.b.c. ondersabelen kolomvoetplaten 0,6 

17. Hardstenen dorpels en neuten aangebracht 0,3 
18. Wandtegels gezet incl. materiaal 4,0 
19. Vloertegels gelegd incl. materiaal 1,0 
20. Spanten, kolommen en balklaag aangebracht 

incl. mat. 19,2 
21. Dakbeschot, dakoverstek en panlatten aange

bracht 1,8 
22. Div. scheidingswanden aangebracht binnen en 

buiten 1,1 
23. Plafonds aangebracht 0,8 
24. Kozijnen, puien, ramen en deuren incl. spouw-

latten, schuifdeur, schuifraam voegband en 
condensprofielen aangebracht 2,0 

25. Diverse timmerwerken, meterplank, kruipluiken, 
keuken, zitbanken incl. draagconstr., plank-
dragers 1,1 

26. Gootbeugels goten van STZ metaal stalen T-pro-
fiel, hoekomrandingen, buitenluchtrooster, 
div. verankeringen enz. aangebracht 1,0 

27. Hang- en sluitwerk aangebracht 0,2 
28. Dakbedekking compleet aangebracht incl. mat. 4,3 
29. Dakgoten "STZ" metaal aangebracht incl. mat. 0,8 
30. Waterleiding, sanitair en gasinstallatie comp. 

aangebracht incl. mat. 11,6 
31. Luchtverwarmings- en afzuiginstallatie aange

bracht incl. mat. 6,8 
32. Elektrische installatie compleet aangebracht 

incl. mat. 4,3 
33 . Glas + schi lderwerk compleet u i tgevoerd 

i n c l . mat. 8,7 
34. Div. bouwkundige voorzieningen t.b.v. derden 0,1 

100 % 
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Aannemingssom 
Stelposten: aank. hang- en sluitwerk / 3.000,' 

leveren en aanbrengen roldeur f 1.500,' 

/ 487.000,— 

/ 4.500,- / 

Materiaalpost 

Loonpost in restant 

/ 

4.500,--

482.500,-
107.504,-

/ 374.996,-

Het loonbedrag van het kleed- en kantinegebouw bedraagt / 374.996,—. 
1% van het loonbedrag vertegenwoordigt een bedrag van / 3.750,—. 

N.B. In het loonbedrag zijn de algemene kosten (keten, loodsen, directie-
behoeften, afschrijvingen, rente, enz.) alsmede een evenredig deel van de 
winst ingecalculeerd. In de materiaalkosten is eveneens een evenredig 
deel van de winst ingecalculeerd. 

Lelystad, 13 juli 1977 

Voor akkoord, 

De directie, De aannemer , 

BATO-J^NSE^i B.V 
Kalkov£$iweg 1 3 - R^tbys^J 
Alphe/j/jjj/d Ryn, er 96555 

ty& 
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RIJKSDIENST D . . „ . . „ 
B e s t e k 7119 

VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS 
L E L Y S T A D 
Smedinghuis 

Kleed- en kantinegebouw te Almere-Haven 
in Zuidelijk Flevoland 

Hoeveelheden materialen, excl. directieleveringen 

4041/26.7.1977/WB 

Ov' d* 
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Materialen Een-

heid 

Hoeveel
heden 

4,6 

58,44 
502,5 
38,2 

7744 ' 
354 

10.625 
60.755 

-
-
693 

53,2 

-

-

Eenheids-

prijzen 

8 5 , — 

8 5 , — 
21,80 

86,20 

0,67 
7,41 
0,12 

0,25 
1.782,— 

1.443,— 

17,10 

14,47 

1.915,— 

2.451,— 

Bedragen incl 

winst en risi-

co 4% 

3 9 1 , — 

4.968,— 
10.955,— 
3.293,— 

5.188,— 
2.624,— 
1.250,— 

14.885,— 
1.782,— 

1.443,— 
11,849,— 

7 7 0 , — 

1.915,— 

2.451,— 

Beton werkvloeren n»3 
Beton t.b.v, funderingsbalken, 
opstortingen, trap, hellingbaan 
en dorpels m3 

Datovloer m2 

Vulbeton + druklaag datovloer m3 
Betonstaal + bouwstaalnetten kg 
Bekistingen m2 
Kalkzandsteenklinkers st 
Metselstenen st 
Diversen, metselwerk post 

Hardstenen dorpels en neuten post 
Dakbeschot, opstalan P.U.V. 25 m2 
incl. panlatten 

Aftimmering dakoverstek topgevels m2 
Wandconstructie tussen metselwerk, 
dakplaten en spantbenen post 

Sandwichpanelen kopgevels + 
aftimmering langs gevels post 

Plafondconstructies, entree, toi
letten, c.v.-ruimten incl. algemene 
constr. post 

Buiten- en binnenkozijnen incl. 
spouwlat^en 
Picus deuren buiten 
Picus deuren binnen 
Div. timmerwerken, meterplanken, 
kruipluiken, schappen, planken op 
plankendragers 
Bribus keuken 

Zitbanken en garderoberekken 
Schuifdeur incl, beglazing 
Div, hoekstalen t.b.v. verankering 
kozijnen, gootbeugels, T-profielen 
L-profiel betondorpels + hoekomran
dingen post 
Draagconstructie zitbanken en gar
deroberekken st 
Diverse metaalwerken, ankers, 
kraml.rijen enz. post 
Bladlood kg 

106 

155 

1.503,— 1.503,— 

st 
st 
st 

post 

st 
m' 
st 

67 
22 
23 

_ 

1 
61 
1 

1 

1 

293,78 
235,86 

2 0 5 , — 

7 4 7 , — 

.269,— 

42,30 

.076,— 

19.683, 

5,189, 

4,715, 

747, 

1.269, 

2.580, 

1.076, 

1.171,— 

36,98 

1.343,— 
3,51 

1.171,— 

3,920,— 

1,343,— 
5 4 4 , — 

107,504,— 

Lelystad, 13 juli 1977 

Voor akkoord, 

De Directie, 

De aannemer, 

BATO-JAN.SEN B.V. 
Kalkpvenweg 13f- Postbws 130 

^ i e n a/d R ^ / # * 4 « i ^ & 5 
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Algemene Bank 
Nederland nv 

Alphen aan den Rijn 
Castellumstraat2 
Postbus 9 

Telex 31768 

Postgiro 6471 

Telefoon (01720) 749 31 

Toestel: 2 6 

Ret: a v / j v d k 
Datum: 31 augustus 1977 

A 
B 
C 

i « 

^5333^ RA^, m 
1 Sp.19« 
Md. 

fhyj 

m 
A a n t e k e n e n 

Direkteur van de Rijksdienst 
voor de Ijsselmeerpolders 

Zuiderwagenplein 2 
Lelystad. 

Zeer geachte heer, 

Betreft: Bankgarantie nummer 396 ad / 24.350,— voor 
rekening van Bato Jansen B.V. te Alphen aan den Ri.in. 

Hierbij doen wij u onder aangetekend couvert de in hoofde 
genoemde garantie ad / 24.350*— toekomen. 

Uw schriftelijke ontvangstbevestiging zien wij gaarne 
tegemoet. 

B. 

/Hoogach tend , 

Algeme/ne Bank Neder l ; 

t 
/, u 

Gevestigd te Amsterdam 
Inschrijving handelsregister 
K.v.K. Amsterdam nr. 2587 

AL 18033 



». * 

Ri jksd iens t voor de I j s se lmeerpo lders 
H.S.O.W. 

L E L Y S T A D 

Aan de Administratie van de Hoofd-

afdeling H.S.O.W. 

te Lelystad 

Hierbij deel ik U mede, dat van y*o 6t2rcs ^ . ^ 

> C ^ 7 a J»S- /{ i. V<S<3? . 

betreffende bestek y/ 

& & 

<2&2cJk T ^ - r ^ V ^ -*- / ^ , 9 ^ > <X-^ 

gens opdracht ^O A: • X^&S^K &S tf^ £>&- *6i- / / ^ y-/— vol 

de bankgarantie kan worden teruggezonden. 

Voor akkoord: 

De opzichte 

2266/12-6-78/GvdH 

Lelystad, ££-4tl 197 < ^ ' 

an de buitendienst, jD3ct, •Btf 



Adm. H.S.O.W. 2x 

t.k.n.: 
BATO Jansen B.V. 
Postbus 130 
2400 AC Alphen aan de Rijn 

rijksdienst voor de ijsselmeerpolders 

lelystad / smedinghuis / zuiderwagenplein 2 / telefoon (0 32 00) 9 9111 / telex 4 0115 
correspondentie-adres: postbus 600 
8200 ap lelystad 

AANTEKENEN 

Algemene Bank Nederland B.V. 

Postbus 9 

2400 AA ALPHEN AAN DE RUN 

uw brief van 

uw kenmerk 

onderwerp Bankgarantie bestek 
7119 

lelystad 13 november 1978 

mijn kenmerk Bfd 52069 

bijlage(n) i garantie 

toestelnr. 2044 

verz.: 16 NOV. 1978 

Hierbij zend ik U garantie no. 396 van 24 augustus 1977, ten name 
van BATO Jansen B.V. te Alphen aan de Rijn terug, daar genoemde B.V. 
aan al haar verplichtingen ter zake heeft voldaan. .<-, 

DE DIRECTEUR 
VOOR DE LJSSE 

Voor deze 

DE RIJKSDIENST 
ERP0LDERS 

H. J. Mulder 
Hoofd Financiele Zaken 

3 o ° « ' ^ 

1 4 - l l - ' 7 8 fb 
bankrelatie: amrobank nv lelystad rekening 45.90.72.005 / postrekening 869847 



3 
rijksdienst voor de ijsselmeerpolders 

lelystad / smedinghuis / zuiderwagenplein 2 / telefoon (0 32 00) 9 9111 / telex 4 0115 
correspondentie-adres: postbus 600 
8200 ap lelystad 

Archief 2x 
Adm. H.S.O.W. 753 
J.H. de Haas 762 

Bato-Jansen B.V. 

Postbus 130 

2400 AC ALPHEN AAN DE RIHN 

uw brief van 

uw kenmerk 

onderwerp Ri s i coverrekening 

lelystad 1 maart 1979 

mijn kenmerk Bfd 9613 

bijlage(n) 

toestelnr. 2049 

verz.: 5 MAART 1979 

Hierdoor deel ik U mede dat Ik, gezien de budgettaire consequenties, 
tot een spoedige afdoening van de risicoverrekening op materialen 
van bestek 7119 wil geraken. 
Toezending van Uw declaratie, vergezeld van de benodigde bescheiden, 
zie ik derhalve gaarne op korte termijn tegemoet. 

DE DIRECTEUR 
VOOR DE IJSSEJ 

Voor deze"! 

DE RIJKSDIENST 
ERP0LDERS 

H. J. Mule 
Hoold Finariciele Zaken 

l - 3 - ' 7 9 / I . B . 
bankrelatie: amrobank nv lelystad rekening 45.90.72.005 / postrekening 869847 

Qpeefegs 



BATO JANSEN Bato-Jansen bv 

postbus 130 

Alphen aan den Rijn 

Kalkovenweg 13 

telefoon 01720-96555 

telex 32263 nebem 

telegramadres nebema 

Handelsreg. Leiden 26298 

statutairgev. Den Haag 

ABN Alphen aan den Rijn 

rek.nr. 56.90.33.713 

Rijksdienst voor de 
Ijsselmeerpolders 
Zuiderwagenplein 2 
LELYSTAD 

t .a .v . de heer de Boer 

Uw kenmerk Ons kenmerk 

RdR/LvT/1583 

A ttSt / Nr. 
RAPP. *L?\fo 
2 h JUNI W7 

1-X 

7? JL% <-!-•&-)_ . 

Datum 

23 juni 1977 

Mijne heren, 

Betreft: werk kleedgebouw en kantine te Almere-Haven. 

Hiermede doen wij u toekomen een voorlopige lijst van door 
ons in te schakelen onderaannemers voor bovengenoemd werk. 
Hiervan zijn door u reeds telefonisch geaccepteerd: 

Lijmhout B.V. 
Industrielaan 10 
UDEN 

De Lange's beton B.V. 
Lelystraat 39 
SLIEDRECHT 

Tevens dragen wij u voor: 

Van Hal B.V. 
Lisserdijk 328 
LISSERBROEK 

Antro B.V. 
Strickledeweg 84a 
ROTTERDAM - 8 

Elektro Emmeloord B.V. 
Lange Nering 22 
EMMELOORD 

Houten spanten 

Heiwerk 

QAA, 

r*^< CU^, 

Koppensnellen 

Vlechtwerk 

0L4^ts 

(kA^t~, 

Elektra- en lood- . 
gieterswerk $-&£> 

Wij hppen u hiermede van dienst te zijn geweest 

Hoo^cKtend, 
r^-n 

BB/BL/ 
^0@* 

.eveqo 

& KONINKLIJKE ADRIAAN VOLKER GROEP 



BATO JANSEN Bato-Jansen bv 

postbus 130 

Alphen aan den Rijn 

Kalkovenweg 13 

telefoon 01720-96555 

telex 32263 nebem 

telegramadres nebema 

Handelsreg. Leiden 26298 

statutair gev. Den Haag 

ABN Alphen aan den Rijn 

rek.nr. 56.90.33.713 

Rijksdienst voor de 
Ijsselmeerpolders 
Zuiderwagenplein 2-
LELYSTAD 
T.a.v. de heer 

Uw kenmerk Ons kenmerk 

344/RdR/MP/1666 

RAPP. iyfc 
7 JULI iitf7 

4 

9, 7 
Datum 

6 juli 1977 

Mijne heren, 

Betreft: Werk kleedgebouw en kantine te Almere-Haven 

Hierbij doen wij u, op uw verzoek,toekomen een referentielijst 

van Elektro Emmeloord.B.V. 

Wij hopen u hiermede van dienst te zijn geweest. 

Hoogachtend, 

BATO-JANS EN, B.V. 

Bijlage: referentielijst Elektro B.V. 

& K O N I N K L M K E A D R I A A N V O L K E R G R O E P 



ELEKTRO 
Emmeloord b.v. 
Postbus 132 - Emmeloord 

GeveBtigd: 
Emmeloord 
Lange Nering 22 
telefoon 05270-2063 

Ingeschreven 
K.v.K. te Zwolle nr. 25851 

"I 

Bankrelatie : Nederlandse Credietbank 23.37.00.404 
gironr. van de N.C.B. 16.56.500 
Rabobank 34.65.45.064 

Bato Jansen n.v. 

Postbus 130 

ALPHEN A/D RIJN. 

t.a.v. de hr.v.d.Hoorn. 
L J 

Emmeloord. 1 3 u l i 1977, Ref. AR/HvB 

Mijnheer, 

^ Hiermede doen wij U een aantal referenties toekomen van door ons 

geinstalleerde werken, e.e.a. zoals met U besproken. 

opdrachtgever. 

Nationaal Lucht en Ruimtevaart Lab. te N.O.P. o.a. centrumgebouw, 

statische .proefstand, nagalmtunnel aannemer de Kinkelder Arnhem. 

Aaardappelsorteerbedrijf AGRIC0 Emmeloord aannemer G-ebr. Salverda 

•'t Harde• 

Machine fabriek Grisnicni b.v. aannemer de Zandweg. 

Slachthuis Emmeloord aannemer bouwbedr. de Vries Emmeloord. 

Schuitema BV. 6 Centrawinkels diverse aannemers. 

Panagro b.v. winkelcentrum Wittesteijn te Emmeloord 

AardappelsorteErbedrijf Helmink Emmeloord, aannemer Klanderman 

Wk Varsseveld. 

37 woningen te NOP, aannemer de Linde Loosdrecht. 

Stadskantoor verbouwing te Emmeloord. 

6 garagebedrijven diverse aannemers. 
Sportaccomodatie kleedgebouwen enz. Gemeente NOP aannemer Hup b.v. 

Kampen. 

Diverse ligbozenstallen diverse aannemers 

Diverse koelinstallaties Testerbant b.v0 Tiel. 

5 landbouwschuren Rijksdienst bouwbedr. Overbeek Goor. 

Aardappalsorteerbedrijf Z<,P.C\ te Emmeloord aannemer Kingma Lelijstad, 

Deze werken zijn zojuist opgeleverd of nemen binnen kort een 

Wij hopen U hiermede van dienst te zijn, wit & 
O p ol onze offertes, acceptoties van opdrachten, mededelingen en overeenkomsten zijn — ol nacr gelang de aard van de desbetreffende transaktie — van 
toepassing do voorwaarden van aanbieding •!» levering, gorant iebepol ingen en belal ingsvoorwaarden, vastgesteld door do Unie van Eloktrotschnische Onder* 
nemersorganisaties, gedeponeerd bi j de Arro~Jis'.ementsrechtbanken to Amsterdam, Rotterdam, UtrochS, Zwolle en Den Bosch. 



rchief 2^>^ 
i l c u l a t i e 7'. 750 

Archief 
Cal 
Adm. HSOW 
hr . De Boer 2x 
a rch . De Koning 
i r . Smid 
K.D. Mes 476 

rijksdienst voor de ijsselmeerpolders 
9 

lelystad / smedinghuis / zuiderwagenplein 2 / telefoon (032 00) 99111 / telex 4 0115 
correspondentie-adres: postbus 600 / 8200 ap lelystad 

Bato-Jansen B.V. 

Postbus 130 

A L P H E N A/D R I J N 

uw brief van 23 juni en 6 j u l i 1977 10 augustus 1977 lelystad 

uw kenmerk RdR/LvT/1583 344/RdR/MP/mijn k e n m e r k cdb 36625 
1666 

onderwerp Onderaannemers bestek bijlage(n) 
7119 

toestelnr. 2 0 3 6 

verz 1 1 AUa 19Z7 

In antwoord op Uw bovengenoemde brieven verleen ik U hierbij toe
stemming tot het inschakelen van onderstaande onderaannemers voor 
het verrichten van werkzaamheden t.b.v. de bouw van een kleedge
bouw + kantine te Almere-Haven volgens bestek 7119. 

Houten spanten: 
Heipalen 
Koppensnellen : 
VlechtwerV " ; 
glektra-en 
loodgieters-
werk : 

Lijmhout B.V. te Uden. 
De Lange's Beton B.V. te Sliedrecht. 
Van Hal B.V. te Lisserbroek. 
Antro B.V. te Rotterdam. 

Elektro Emmeloord B.V. te Emmeloord. 

DE DIRECTEUR VAN DE RIJKSDIENST 
VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS 

Voor daze 

Ir. J. E. Smld 
Piv. Hoofd Stedabouw »n Oper^ar* W e r l » » 

10-8-1977/AB 
<Y& 

,ev *A 
bankrelatie: amrobank nv lelystad rekening 45.90 72.005 / postrekening 869847 



BATO JANSEN 

Rijksdienst voor de 
Ijsselmeerpolders 
Zuidwagenplein 2 
LELYSTAD ^ 
T.a.v. de heer cy de Boer -

Bato-Jansen bv 

postbus 130 

Alphen aan den Rijn 

Kalkovenweg 13 

telefoon 01720-96555 

,/sU 

telex 32263 nebem 

telegramadres nebema 

Handelsreg. Leiden 26298 

statutair gev. Den Haag 

ABN Alphen aan den Rijn 

rek.nr. 56.90.33.713 

A 
B 
C 

"Unai 08 dm 
RAPP. 
2 2 AUG, 1977 

" pi : 4- ... > 

Uw kenmerk Ons kenmerk 

CL/mp/1904 

Datum 

19 augustus 1977 

Mijne heren, 

Betreft: bestek 7119 kleedgebouw en kantine te Almere-Haven 

Hierbij verzoeken wij u goedkeuring te willen verlenen op het 
inschakelen van de navolgende onderaannemers. 

1. Centrale verwarming 

J.D. Schermer B.V. 
Bouwbedrijf en luchtverwarming 
Swanendael 7 
HEILOO ( Tel. 072-330680 ) 

2. Schilderwerk 

De Vries & Co. B.V. 
Energieweg 6 
DRONTEN ( Tel. 03210-2827 ) 

3. Kozijnen 

v.d. Oudenrijn B.V. 
Wilhelminastraat 72 
BODEGRAVEN ( Tel. 01726-12679 ) 

CLd* Sb> 

a^e . <£>-

GL&* ̂  

Hoogachtend, 

BAfTQ-̂ JANSEN B.V. 

BL/W/I/ 

& KONINKLIJKE ADRIAAN VOLKER GROEP 



Archief 2^-——' 
Calculatie 750 
adm. HSOW 
hr. B. de Boer 2x 577 
arch. De Koning 
ir. Smid 
hr. Mes 476 

rijksdienst voor de ijsselmeerpolders 
9 

lelystad / smedinghuis / zuiderwagenplein 2 / telefoon (0 32 00) 99111 / telex 4 0115 
correspondentie-adres: postbus 600 / 8200 ap lelystad 

Bato-Jansen B.V. 

Postbus 130 

A L P H E N a.d. R IJ N 

uw brief van 19 augustus 1977 

uw kenmerk CL/mp/1904 

onderwerp Onderaannemer bestek 
7119 

lelystad 13 September 1977 

mijn kenmerk Cdb 41677 

bijlage(n) 

toestelnr.2036 

verz.J 5 SEP. HOT 

In antwoord op Uw bovengenoemde brief verleen ik U hierbij 
toestemming tot het inschakelen van onderstaande onderaan
nemers voor het verrichten van werkzaamheden t.b.v. de bouw 
van een kleedgebouw + kantine te Almere-Haven volgens bestek 
7119. 

Centrale verwarming: J.D. Schermer B.V. te Heiloo. 

Schilderwerk : De Vries j& Co B.V. te Dronten. 

Kozijnen s Van de Oudenrijn B.V. te Bodegraven. 

DE DIRECTEUR VAN DE RIJKSDIENST 
VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS 

Voor d m 

Ir. J. E. Smld 
ptv. Hoo*d Stadebouw «r> Op«nb«r« Y»wk«a) 

13-9-1977/ER bankrelatie: amrobank nv lelystad rekening 45.90.72.005 / postrekening 869847 



ELEKTRO 
Emmeloord b.v. 
Postbus 132 - Emmeloord 

Gevestigd: 
Emmeloord 
Lange Nering 22 
telefoon 05270-2063 

Ingeschreven 
K.v.K. te Zwolle nr. 25851 

Bankrelatie : Nederlandse Credietbank 23.37.00.404 
gironr. van de N.C.B. 16.56.500 
Rabobank 34.65.45.064 

r 
Rijksdienst v.d.IJsoelmeerpolders 
Zuiderwagenplein 2 

l e l i j s t a d 
t . a . v . dhr. v. Lierop 

L J 

^ Y 
Ref. 23 f e b r . 1978 Emmeloord, 

B 

mi jnhee r , 

Nr. ^ r i n 
RAP?. , \ 

2 MAAK; l b , V.. 

H 

zoo 
Hiermede doen wij U toekomen rapport no JS 194 en JS 204. 

Aan punt 1 van Rapport JS 204 is inmiddels door ons . 

voldaan. 

Gaarne ontvangen wij van U enige reakties op de andere 

punten, ook wat betreft de kosten van de herkeuring. 

Inmiddels verblijven wij, 

hoogachtend 

ELEKTRO B.V. 

Op al onze offertes, acceptaties van opdrachten, mededelingen en overeenkomsfen zijn — al naar gelang de aard van de desbatreffende transaktie — van 
toepassing de voorwaarden van aanbieding en levering, garantiebepalingen en betalingsvoorwaarden, vastgesteld door d a Q M M van Elektrotechnische Onder-
nemersorganisaties, gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Zwolle en Den Bosch. 
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Ri rijksdienst voor de ijsselmeerpolders Lelys tad 
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Bestel 

Omsch: 

te Al 

I no. : 7119 

'ijvinq- H e t bouwen van een kleedgebouw en kantine 

mere-Haven 

Aannei 

Versl 

Datum 

ner- Bato Jansen B.V. Alphen a/d Rijn 

Datum opdracht: .15-6-1977. 

Datum begin: 22-6-1977 

Datum oplevering: 

Werkbare dagen: 120 

Verwerkte dagen: 
i 

aq van de le Bouwvergadering 

12-8-1977 t e Almere-Haven Opgesteld door: R- K n o 1 

Aanwezig: namens de Rijksdienst voor de IJsselroeerpolders 

de heren J.A. Greve (voorz.), M. Voorwijk (arch.) 

C.J. van Kempen (techn.inst.) en R. Knol 

namens Bouw- en Woningtoezicht de heer H.A. Bakke 

namens de aannemer de heren C. Lemaire, 

B. van Beelen. R. de Roy en H. Busch 

Afwez: 

Kopie aan: 

r 

.g: 

No. 

1. 

'. 

Onderwerp/Verslag 

Vertegenwoordiging van partijen 

a. QDdra.ch.tg.evar , 

Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders 

b. Directie 

krch. De Koning Hoofd Bouwkundige Werken van de R.IJ.P 

c. Uitvoering toezicht. 

Bouwkundige werken R.IJ.P.: 

de heer De Boer - Hoofd Buitendienst 

de heer Greve - Coordinator Uitvoering 

de heer Knol - Dagelijks toezicht 

Adviseurs. 

d. Aannemer Bato_Jansen_BiVi_Alphen_a/d_Rijn 

de heer C. Lemaire - bedrijfsleider 

de heer B. van Beelen - hoofduitvoerder en gemachtigde 

van de aannemer 

de heer R. de Roy - uitvoerder. 

Te behandelen 
door/voor 

^ ^ • ^ J S A 

Datum volgende bespreking 30-8-1977 13.30 uur Almere/directie-
„. om te „ _. mas*. 

483fi/ 9-9-1977/JJ „ „ ., 

http://QDdra.ch.tg.evar


No. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

h. 

7. 

Onderwerp/Verslag 

De aanwijzing van de gemachtigde van de aannemer moet 

nog schriftelijk plaatsvinden. 

Bouwve rgade ringen 

Deze vergaderingen zullen naar behoefte op het werk 

worden gehouden. 

a. Permanente leden zijn 

Namens de R.IJ.P. de heren Greve (voorzitter), 

Voorwijk architect, Knol (notulen) en Van Kempen 

technische installatie. 

Namens de aannemer de heren, Lemaire, Van Beelen en 

De Roy. 

Adviseurs en eventuele onderaannemers. 

Werkbesprekingen 

Deze zullen naar behoefte op het werk worden gehou

den. Organisatie en frequentie te regelen door de 

aannemer. 

Werkschema en vorderingen 

Het werkschema is door de aannemer bij de directie 

ingediend. Goedkeuring moet nog plaatsvinden. 

Onderaannemers 

De aannemer heeft van de in te schakelen onderaan

nemers, een voordracht bij de Directie ingediend. 

Voorgedragen zijn: 

Schilderwerk - Fa. De Vries uit Dronten 

Timmerfabriek - Fa. Oudenrijn uit Bodegraven, kozijne 

Tekeningen 

De bladen 201, 202 en 301 t/m 304 gaan met bemerkin-

gen terug naar de tekenkamer. 

Bouwaanslui tingen 

Elektra: 

Deze aansluiting is gereed. De aannemer verzoekt of 

de door hem geslagen aarde, voor het bouwwerk kan 

Te behandelen 
door/voor 

1 

m 
w 

n. 

Hr. Perret 

Hr. Van Kempes 



H 

• 

• 

A 
Bestek 

rijksdienst voor de ijsselmeerpolders 

no.: 711? 

Vervolgblad verslag v.an....de...le...B.QUWv.erg.ad.e.r±ng 

Vervolgblad: 1 

Dahum 12-8-1977 

No. 

> 

8. 

9. 

10. 

11.. 

Onderwerp/Verslag 

worden overgenomen. 

Telefoon 

De aansluiting is gereed onder tel.nr. 10249. 

Water 

Volgens de afdeling Waterleiding kan voor eind septem 

ber a.s. geen aansluiting nabij het bouwwerk gereali-

seerd worden. Daar het bouwwerk op korte termijn ge

reed moet komen (november 1977) is een aansluiting 

dringend gewenst. De aannemer zal nu de afdeling 

Waterleiding verzoeken een tijdelijke aansluiting op 

grotere afstand van het bouwwerk te realiseren. 

Constructie 

a. Bovenkozijn B vervalt, het dichte gedeelte hier-

boven wordt een stijve houten koker geformeerd. 

b. De staalwerktekeningen incl. de koperen strippen 

worden door de R.IJ.P. verzorgd. 

c. De gootbeugels bemonsterd de aannemer. 

d. Het sparingsplan c.v. loodgieter etc. wordt op de 

Dato-vloertekening verzorgd. 

e. De gootdetails worden opnieuw gedetailleerd. 

Telefoonaansluiting kleedgebouw kantine 

Met de voorzitter van de sportclub wordt contact op

genomen om de aanvrage hiervoor tijdig in te dienen 

en de gewenste plaats in het gebouw vast te stellen. 

Dienstleiding water 

In verband met het leggen van de mantelbuis is het 

gewenst dat de plaats van invoerlng aangegeven wordt. 

Grondwerk 

De ontgraven kleigrond wordt naar het depot afgevoerd. 

Te behandelen 
door/voor 

Hr. Sollie (tekenk.) 

Hr. Witschey (ber.) 

Aannemer 

R. IJ.P. 

Hr. Van Kempen 

z.o.z. 



No. 

12. 

13. 

14. 

15. 

i 
' i • 

Onderwerp/Verslag 

Het ontgraven en niet benodigde zand kan op het 

terrein in depot worden opgeslagen. 

Vloerafwerking 

Een banenplan voor de Intercodam rubbernoppenvloer 

werd door de aannemer ter beoordeling bij de heer 

Perret ingediend. 

Perstorp op deuren 

Volgens informatie van de aannemer is dit materiaal, 

1,6 mm dik volgens het bestek, niet meer in de nan-

del, maar 1 mm dik. 

Door de architect is het perstorp in de uitvoering 

sinaasappeleffect gekozem, kleur wit. 

Materialen 

De volgende materialen worden door de aannemer be-

monsterd. 

a. de vloer- en wandtegels 

b. het hang- en sluitwerk 

c. de gevelsteen wordt herbemonsterd. 

Houten draagconstructie 

Bestaande uit samengestelde verlijmde houten kolom

men, spantbenen en gordingen. 

In verband hiermee waren tevens de volgende heren 

aanwezig: 

de heer Bakker van Bouw- en Woningtoezicht. 

de heer Busch van de Fa. Lijmhout b.v. uit Uden. 

Volgens de heer Bakker was de constructie onvoldoen-

de stijf, vooral t.o.v. de glaswand in de langsgevel 

van de kantine. Overlegd wordt de volgende windver-

banden van platstaal ingekeept in de gordingen onder 

de opstalan dakplaten aan te brengen. 

a. In het dak van beide op een na laatste vakken van 

het kleedgebouw. 

b. In het dak van het middelste vak van de kantine. 

Idem in de spouwmuur van dit vak van de kantine. 

Volgens gemaakte afspraken worden door de aannemer 

Te behandelen 
door/voor 



Ri 
Vervolgblad: 2 

rijksdienst voor de ijsselmeerpolders 

Bestek no. : 7119 

Vervolgblad verslag .van....d.e.....l.e....B.Quw.Y.e.rg.ad.er.ing.. 

.Datum 12-8-1977. 

No. Onderwerp/Ver slag Te behandelen 
door/voor 

herziene tekeningen + berekeningen ingediend 

De Fa. Lijmhout geeft door wanneer de houtcon-

Hr. Witschey 

structie gereed is en wanneer de oppervlaktebehan-

delingen gaan plaatsvinden. 

Behahdelihgeh van de hbutconstrucH 

aan dei""f abrlek 1xDT.F Rentbkilimpregheer 

1 x Wijzonol transp. kleur 2004 

De met metsel-, beton- of staalwerk in aanraking 

komende vlakken worden 1 x extra behandeld op de 

bouwplaats. 

Het meniewerk komt hierdoor te vervallen. 

z.o.z. 



Ri rijksdienst voor de ijsselmeerpolders Lelys tad 

Bestek n o . : 7119 

Omschriivinq- H e t bouwen van een kleedgebouw + kan t ine 

t e Almere-Haven 

T4 
Aannemer: B M P . J!ansenJB..V»A.lphen a/d. Rijn 

Datum opdracht: I.5"6-..'..7.7.. 

Datum begin: 22~.6.."''.7.7.. 

Datum oplevering: 

Werkbare dagen: 

Verwerkte dagen: 

Verslag v a n d e 2e Bouwvergadering 

Datum 30-8-1.977. te Almere-Haven Opgesteld door: R, Knol 

Aanweziq: n a m e n s de Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders 

de heren: J.A. Greye .C.YÔ.?.?..lt.*!?.£il.x...M..̂....y„9.0„̂.|jiH „5.*pb..)..! 

C.J. van Kempen (techn.inst.) en R. Knol,/ 

Namens de aannemer: de heren: C. Lemaire, B. van Beelen 

en R. de Roy/ 

Kopie aan: 

Afwezig: 

No. Onderwerp/Verslag 
Te behandelen 

door/vodr 

A. 

4. 

Oude punten: 

..E__l!£ schema _e.n_vorderi.ngen: 

Het ingediende werkschema is nog niet akkoord be-

vonden. Dit wordt door de aannemer bijgewerkt, zo _ 

dat het sluit op de contractuele 120 werkbare dagen. 

Aannemer 

Onderaannemers: 

Verwarming: Dit onderdeel is urgent. De aannemer 

Aannemer 

tracht, met spoed, dit onderdeel op basis van be

stek + tekeningen rond te krijgen. 

De aannemer is geadviseerd bij meerdere installa-

teurs een offerte aan te vragen. 

Datum...yQ.lge.rrfe...ver̂ ade„ring... 14-9-1977 o m 13.;.3°....
UH te ..dixec.tiekee.t. 

z.o.z, 

http://_e.n_vorderi.ngen


No. Onderwerp/Verslag 
Te behandelen 

door/voor 

.7,. 

12, 

Bgus§anglwitingeQ;, 

E l e k t r a ; De aard ing van de bouwaanslui t ing z a l n i e t 

worden toegepast voor de d e f i n i t i e v e i n s t a l l a t i e . 

Water: De meterput i s ± 9 0 . _ m ' b u i t e n d e g r e n s van 

he t bouwterrein ingegraven. Bekeken wordt i n hoe -

ver re verrekening moet p l aa t sv inden . 

Cons t ruc t i e ; 

b. De s taa lwerktekening i n c l . koperen s t r i p p e n i s 

i n bewerking. 

£ . De aannemer heef t voor d i t j e r k geen geschikt 

handel smode 1 goo; tbeuge1 ....bemqnsterd,r... Deze. worden 

volgens he t gewijzigde g o p t d e t a i l gemaakt 

d̂ . De r i o l e r i n g wordt gelejgdi...onmin„_jrleii_bouw>__injgTO-

ten , Voor de s t and le id ingen en vloerdoorgangen. 

o. a . wa te r le id i rig, houd. t men spa r;inge n. 

y ioerafwerking: 

Het ingediende banenplan van ^mlj^^TCO^m_j^pj^nr 

Hr. Perret 

.J&JJLJI*. 

vloer is goedgeke'urd. 

14, Materialen: 

Hang- en_s lu i twerk: Een s t a a t wordt opgemaakt. Aannemer 

2e__lsteen: Het le ingediende monster van de gevel" 

steen is inmiddels door de architect akkoord bevon-

den. 

15. V Houten_draagconstruct ie 

De Fa. Lijmhout heef t de tekeningen;„.+„„berekeni_t^n__ 

h e r z i e n . 

De s t a l e n windverbanden in de daken en i n 6en wand-

vak z i j n opgenomen. 

Boven het windyerband i n . d e 

houten ...druk.bjlku..ojgg«<nomn., 

Volgens de constructeur van de R.IJ.P. is deze 

drukbalk niet noodzakelijk. 

De directie onderzoekt of Wijzonol verf over 

D.»T.F.,...Rentpkil...i.mpregneer mag..WQ.rde.n...aa.nge.b.r.a.cht... 

http://in.de
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Ri 
Bestek 

rijksdienst voor de ijsselmeerpolders 

n o . : 711J9 

Vervolgblad v e r s l a g ya.n..de 2e.....Bouwver.ga.dering 

Vervolgblad: 1 

nahnm 30-8-1977 

No. 

B 

16. 

17. 

18. 

19. . 

2 2 . 

Onderwerp/Verslag 

Nieuwe punten: 

Metse l - en voegwerken: 

De h r . Voorwijk d e e l t mede, dat he t metselwerk zee r 

l i c h t van k l eu r gevoegd moet worden, Voor het op

z e t t e n van enige monsters za l een proefmuurtje ge-

metseld worden. 

Roldeur; 

De aannemer vraagt p r i j z e n op van de aluminium la~ 

mellen ro ldeuren , t e p l a a t s e n in de bu i t en -be rg ing 

v o e t b a l . 

Gasvoorziening: . 

Onderzocht wordt of de o p s t e l l i n g van de gaskast 

(op afs tand gepland) a lsnog i n het gebouw moet komen. 

I n v a l i d e n t o i l e t : 

Het omschreven u r i n a a l u i t s t o r t (betonopstand met 

be t ege l ing ) v e r v a l t . Hiervoor wordt een aluminium 

schrobput je 20x20 cm toegepas t . 

Schilderwerk: 

C .V . -kana l ens t e l s e l i n c l . p i jpen op het dakj k l eu r 

mat zwar t . Houtcons t ruc t ie kolommen l i g g e r s en gor

dingen. 

Wijzonol t r a n s p . k l eu r no. 2004 

Binnen- + bu i tenkoz i jnen 

Wijzonol dekkend k leur no. 

Te behandelen 
door/voor 

Hr. Van Kempen 

Kleur a l s 2004, maar dan 
dej£ke.nd....k!.e.ure.rx. wa'aier 

z . 0 . z . 

http://uwver.ga.de


Ri rijksdienst voor de ijsselmeerpolders Lelystad 

Bestek no.: .7*1*.? 

Omschrijving: Het b o u wen van een kleedgebouw+ kantine te 

Almere-Haven. 

Aannemer: ..Bato Jansen B...V., 

Datum opdracht: ... 

Datum begin: 

Datum oplevering: 

Werkbare dagen: . 

Verwerkte dagen: 

Verslag van de 3ebouwvergadering 

Datum 20. September 1977 te Almere-Haven Opgesteld door: R. Knol 

Aanwezig: n a m e n s de R.IJ.P. de heren; J.A. Greve, 

M. Voorwijk, C.J. van Kempen, J.R. Perret en 

R. Knol 

- namens de aannemer de heren; B, van Beelen en 

R... de Roy, 

Kopie aan: 

Afwezig: d e heer C. Lemaire, 

No. 

A 

Onderwerp/Verslag 

Verslag le bouwvergadering 

Correcties c.q. aanyullingen; 

-Het gestelde onder ...punt.8.. a y e r y a i ^ hiervoor. .aan 

punt 1.5 toeyoegen; 

c . "T.b . v.....de stabiliteit van de gevel, het. panee.l 

boven kozijn B...te,cqnstrueren a 

ge 1 ijnde...koker.1 ig.ger en deze deugde 1 ijk yast....te 

bouten aan de houten kolommen". 

..Het gestelde onder.pun 

lezen: "Vqlgjens._de..â nnemer.....i.a.,„h.e..t pe.rs.t.Qrp..„Pp....ds 

deuren ..leyerbaar ...in. een dikte... van max irnaal l.mm. " 

...He.t..over;.ige ...werd .qngew.i.jz.igd....yas..tg.©.a.t.e.ld.J 

Verslag van de 2e bouwvergadering 

Deze werd pngewijz ig.d ..vastgesteld . 

Te behandelen 
door/voor 

Op9e ,\efld 

BK 42 
v o l g e n d e y e r g a d e r i n g . 11 ..okt.obe.r....1.9.7.7.. om ...1.4....00....u.ur t e ....Almere. 

z . o . z , 



No. Onderwerp/Verslag 
Te behandelen 

door/voor 

12 

Werkschema en.....yorderingen. 

a. Werkschema 

De aannemer heeft een herziene schema ingediend. 

Het schema dient op korte termijn.te worden vast: 

gesteld. 

b. Stand_ van_ zaken ujitvoerving 

-De fundering isgereed, 

-De beg . grond-vloeren zijn gestort 

-De houten. draagconstructie is aangeyoerd. en.ge

steld . 

-Het stelwerk van de profielen is in uitvoering, 

c. Prognose werkzaamheden 

26-9-1977...leyerantie binnenkqzi.ijne.n., 

2.8-9-197.7 ...aanyang:...me.t:.se.j.%e.j;Jise.n..; 

Onderaannemers 

Voorgedragen en g q e d g e k e u r d z i j n ; 

Schermer...B...V. He i loo -... Luchtye .oarming .^ 

..Blektro_..B..V..„.EteS.lfibjpd - . . .E lekt ra- . . en...l.o.Qdgie.t.e.rs.: 

w e r k . 

Fa. Oudenrijn Bodegraven - Timmerf abrie.k. 

De Vri.es B...V.. Dronten .-..Schilderwerken 

Tekeningen 

a . De...â annemer...is....ye.KS.ocĴ .l..̂ e.....t.ekej)in̂ ejrx„jen....tjc:ana" 

missieberekeni.ng...yan.„ 

spoed...ter controle bij...de E..I.J...P. in....te dienen.. 

b . De douche-indeling. wordt. ..gew.ijz.igd. 

c . De tekening van. het ..klein ij.ze.rwe.rk..is. aan. .de 

aannemer.overhandigd. 

Vloerafwerking 

Rubbernqppenylqer.. 

P.erret.. 

De aannemer deelde mede dat de in het bestek g e 

noemde type M . R. 5 ......pieitleyerbaar... .is . voor de u it..: 

voering in "banen", indien men aan de...uityoeriog 

in "banen"...de... voorkeur geeft d.an.wQrd.t het type. 

M.R.4.hiervoor..geleyerd.»....J2e.....d.irsc.]ti.e....gaa.t....me.t he.t. 

type M.R.4, akkoord. 

http://ij.ze.rwe.rk
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Bestek 

Vervol 

no. : 

gblad verslag 

nahum 

No. 

14 

15 

.1.6 

Onderwerp/Verslag 

Materialen 

-Hang- en sluitwerk 

De offerte is.bij de.aannemer in bewerking, 

-Vloer en wandtegels 

De ingediende monsters zijn akkoord bevonden; deze 

zijn als volgt; 

Wandtegels - Mosa kleur 490 afm. 10 x 20 cm 

Vloertegels - Mosa bruin ( W.C.Vs) 

- Mosa bruin genopt (douches) 

-Gevelsteen 

Hiervan is een gedeelte aangevoerd. De aanvoer 

van de resterende steen zal binnenkort plaats

vinden , 

Houten draagconstructie 

De aannemer is van mening dat de door Bouw- en 

Woningtoezicht noodzakelijk geachte aanvullende 

voorzieningen t.a.v. de constructiestijfheid van. 

de houten draagconstructie, voor meerwerli in 

aanmerking behoort te komen. 

Besloten is dat de aannemer een gespecificeerde 

opzet zal indienen, waarna de .directie zijn.mening 

en standpunt zal kenbaar maken. 

Metsel- en voegwerken 

-Het metselwerk zal worden uitgevoerd.. in. half.-. 

steensverband. 

-Het uitgevoerde monster voegwerk, is nog niet 

akkoord bevonden. De aannemer is verzocht een 

monster op te zetten in de specieverhouding van; 

1 p.c. T .._... Mekol ..-. 4 (wit) zand. 

(wit) zand uit Geesteren 05491-220). 

Te behandelen 
door/voor 

z.o.z. 



Onderwerp/Verslag 

17 Roldeur 

De aannemer presenteerde enige offertes van 

aluminium roldeuren. De laagste aanbieding is 

afkomstig van Frits Bode, deze bedraagt / 1.617, 

(stelpost groot / .1.500 , — ) . . 

Besloten is deze aanbieding te accepteren en 

verder uit te werken. 

18 

23 

24 

Gasvoorziening 

Besloten is de gasmeter te plaatsen in de meter

kast, welke geprojecteerd is in het kantoor van 

de parkbeheerder 

De aannemer is verzocht een kostenopzet van de 

nu vervallen terreinleiding, bij de directie in 

te dienen. 

Nieuwe punten 

Vloermatten- en putten 

De directie verzocht de aannemer, achter de door-

draaideuren welke toegang geven tot het overdekte 

middengedeelte voor de kleedkamers, grote matspa-

ringen te houden, en in deze verdiepte gedeeltes 

alsnog een stalputje aan te brengen. 

Van deze wijziging wil de directie gaarne een 

kostenopzet en enige offertes van de benodigde 

vloermatten (borstelstrippen). 

Meer- en minderwerk 

Nog af te nandelen punten: 

a stabilisatie draagconstructie 

b gewijzigde douche-indeling 

c stelpost hang- en sluitwerk 

d stelpost roldeur 

e terreinleiding gasvoorziening 

f vloermatten en putten 

g extra kozijn meterkast..enz. 

j De aannemer is verzocht tijdig voor de volgende 

vergadering van bovenstaande punten een ges.pecifi-
I 

ceerde kostenopzet in te dienen. 

Te behandelen 
door/voor 

aannemer 



Ri 
Vervolgblad: 2 

rijksdienst voor de ijsselmeerpolders 

Bestek no.: 

Vervolgblad verslag,. 

Datum 

No. Onderwerp/Verslag 
Te behandelen 

door/voor 

25 Diverse afspraken. 

i, De stalen jukjes van detassenrekken zullen omge-

keerd worden aangebracht. De getekende houten 

latten (2 St.) komen te vervallen, idem het jas-

haakje aan deze jukken. Hierypor komt. in de.plaats 

een houten plank, waarop de nodige kledinghaken 

zullen worden aangebracht., 

3. Het trapje naast de hellingbaan in de kantine zal 

worden uitgevoerd in 3 treden met een. grotere 

aantrede , dit i.p ..v. de getekende 2. treden.. 

s. De wastafel in het.. kantoor van de .parkbeheerde.r 

moet worden yerplaa.t.st...naar.. .d.e,..w.an.d... naast....d.e. 

. .meterkast.. 

d. De meterkast...moet....worden. ge.w.i.jz.igd...in...de....a.fme.t.ing.... 

van 40 x 150 cm hinne.nwerks i .p.v....40 x 80 cm. 

Als gevolg hiervan is een 2e kozijn noodzakelijk. 

e. De indeling van de wasruimtes in de.kleedkamers 

wordt gew.ijzi.gd.,. De. hr., Pa.rr.et ..zal. een. en ander 

uittekenen... 

z.o.z. 

http://Pa.rr.et
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rijksdienst voor de ijsselmeerpolders 
Almere-Haven 
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Bestek no. : 711.9 

Omschrijving: Het bouwen van een kleedgebouw en kant ine 

t e Almere-Haven 

Aannemer: . JBatp-Jansen B.V. 

Datum opdracht: 

Datum begin: 

Datum oplevering: 

Werkbare dagen: 

Verwerkte dagen: 

Verslag van de 4e bquwvergadering 

Datum 11-10-1977 te Almere-Haven Opgesteld door: R» K n o 1 

Aanwezig: v o o r R»U.P. - de heren Greve (voorz.), 

Voorwijk, Vah Kempen en Knol 

voor aann, - de heren Van Beefcen en De Ray 

Kopie aan: 

Afwezig: de heer C. Lemaire 

No. Onderwerp/Verslag 
Te behandelen 

door/voor 

4. Werkschema 

Het werkschema. iŝ . yaatgesteld. 

6. Tekeningen 

- De tekeningen van de l^^%y3i*!!lf.!!^M%^.3A.tK3S>!8.... 

bij de installateurin yoqrbe:teiding, 

De aannemer. deelde M!^A9.^§sX~Ak...il9!^kE^^^iS^93.^ 

• ventilator (afzuiging) niet mifeerleverbaaris. 

Voorgesteld wordt het fabrikaat "Itho'' toe te 

passen. 

Dhr. Van Kempen zal e.e.a. onfterzoeken. 

Op d e c . v . -1 ekening.....zal ....door ....de.....in.a t all at eu_r _ 

end. 

de benodigde gasleiding worden opgenomen en 

daarna ter keuring bij de Gamog worden ingedi 

De andere installatietekeningen (gas & elektra 

zullen op kprte termijn door de.R.IJ.P. beschi^:- Van Kempen 

Opgelegd 

Datum volgende bespreking 1 noverater 1977 Qm . 1 4 . 0 0 uur t e Almere-Haven 

. G . Z . 



No. Onderwerp/Verslag 

baar vrorden g e s t e l d . 

14, Materialen 

. - Hang- ensluitwerk 

De aannemer.heeft...bij de nayolgende leyeran-. 

ciers een offe.r.te. aangeyraagdj 

- Lausalec van der Schoot 

- Scholte en de Vries 

- Bu.vA. 

23- Voegwerk 

De uitgAvp.erdf.„..mon8tfjri,...T.S.ijftftt.ft...BiA.#Ĵ lJs.-]feft4 

verwach4te r e s u l taa t . 

E r z u l l i e n . . . n o g .e.n.ige.....n.t.e.u.w.a....mQn.8.t.e.r.!8.....w.0.r.d.e.ri....o.p.ge.-.. 

zet. 

24. Neer- en minderwerk 

- Hang- en . sluitwerk 
_ —— — —,!. — —— — — — —— — -._— 
Verwacht wordt....da.t....d.e s.t«lp.Q8..t.....aan„i«uili.jk...zal. 

wordeft overschreden. 

- Afdicliting kleedkamers 

De verenigirig heeft ernstige bezwaren dat de 

wanden •§^„.d«_„k.lee4kamer 

dan 210+ 

De aannemer.. is. verzocht... om voor ..het afdichten. 
van dfe 4 (k le ine) kleedkamers 

rechtferskamers, een kostenopzet ..bij...de..direc.-. 

t i e in t e d ienen . 

Te behandelen 
door/voor 

Akkoord Directie.} Akkoord.Aannemer;.. 
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rijksdienst voor de ijsselmeerpolders 
Almere-Haven 

Bestek no. : 71.1? 

Omschrijving: Het bouwen van een kleedgebouw en kantine 

te Almere-Haven 

Aannemer: Bat o-Jans en B. V-

Datum opdracht: 

Datum begin: 

Datum oplevering: 

Werkbare dagen: 

Verwerkte dagen: 

Verslag V a n d e 5e bouwvergadering 

Datuiri 1-11-1.377 te Almere-Haven Opgesteld door: A» K n o 1 

Aanwezig: voor R.IJ.P. - de heren Greve (voorz.). 

Voorwijk, Van Kempen,Van Nes 

en Knol(verslag). 

VOOr aann, - d e heren C, Lemaire,. Van Beejer 

en De. Roy 

Kopie aani 

Afwezig: 

No. Onderwerp/Verslag 
Te behandelen 

door/vcor 

4. 

6. 

Vorderlngen 

Tot op heden. Ye.rloQp.t.....h.e.t. werk....yolgens schema,-

De aannemer deelde echter mede... dat ..waar.s.c.hijnlljjk.. 

bepaalde onderdelen van het werk onyoorziene ver-

traging zullen opleveren, 

Deze onderdelen zijn \ dedroging van,..de.....cement-. 

dekvloer ...voor ...het leggen van.....d.e....r̂ bbernqpp.e.n'-

vloer en het sausen van... de...min...of meer ypchtige 

dakplaten. 

Tekeningen 

- De tekening van;...de...luchtve„rwarm.ing....is....OB 

31-10-1977 bij de R.IJ.P, ontvangen, 

- De voorgestelde "Itho" ventilator is akkoord 

bevonden, echter zonder toerenregelaar. 

opgelegd. 

Datum volgende bespreking 22 novecbe r 197" __, 14 .00 u u r „_ Almere-r .aven om t e ... . 



t 

Nr^. 

1 4 . 

16. 

• 

17. 

24. 

• 

Onderwerp/Verslag 

Materialen 

- Hang- en sluitwerk 

De offertes van het hang- en sluitwerk zijn 

ontvangen, de laagste inschrijver waSI de fa, 

ScholJl.e en de Vries uit Duivendrecht* De op-

dracht tot levering zal mi worden gereed ge-

Voegwerljc 

Het nieuwe opgezette monster is.goedgekeurd....De 

snecievferhouding hiervan is 1 p.c. (wit) - 4 

zand (nretsel) en £ kalk (mekal). 

. 

Roldeur 

De in hfet }e verslag genoemde bedrag moet nog 

worden verhoogd met f 25,00 en aannemersprovisie. 

Het overeengekomen bedrag is dan f 1.806,- excl. 

B.T.V. 

Meer- eh minderwerk 

- De aannemer heeft van de te. yerrekenen meer- . 

en minderwerkposten een kostenopzet ingediend, 

Deze wordt nu bij de R,IJ,P, beoordeteld, 

- Een beslissing over het al dan niet dichtmaken 

van de kleedkamers is urgent. 

- De aannemer is verzocht te willen Onlerzoeken.... 

of het wijzigen van de rubbernoppehvloer, van 

type M.R.5 in type M.T.4 een minderwsrkpost 

Akkoord Directie: Akkoord.. Aannemer? 

Te behandelen 
door/voor 

• • 

4 

Van Nes 

Greve 

~~ 



jr ¥•?? 

rijksdienst voor de ijsselmeerpolders 
Almere-Haven 
uclxxxxx 

Bestelk no. : 7119 

Omschrijving: Het bouwen van een kleedgebouV en kantine 

te Almere-Haven 

Aannemer: Bato-Jansen B.V« 

Datum opdracht: 

Datum begin: 

Datum oplevering: 

Werkbare dagen: 

Verwerkte dagen: 

Verslag 6e bouwvergadering 

Datum 22-11-1977 te Almere-Haven Opqesteld door: .......R« Knol 

Aanwezig: voor R.IJ.P. - de heren Greve (voorz.), 

Voorwijk, Van Kempen en Knol 

voor aann, - d e heren Van Belen, R, de Roy 

en.'C.,.. Lemaire (ged.) 

Kopie aan: 

2 x archief K 431 

.1...X. planning K 831 

1... x De Koning K 693 

.1. x.De Boer K 577 

Afwezig: 

No. Onderwerp/Verslag 
Te behandelen 

dool'/vcor 

A. Oude punten 

Het 4e en 5e bouwyerslag wo.r.dti.....ongewllzigd...yast* 

gesteld, 

4. Vorderingen 

- Als gevolg van dê  ^ 

voegwerk eh.het aanbrengen....t.an..d.e....kityq.egen 

langs de houten. kplommen nog nietuitgeyqerd. 

waardoor nog weiteroooMlgyia de..yqetplaten. pp-

treedt. De aannemer zal dit tijdelijk oplossen 

- Voor het aanbrengen van de rubberplttkyloer 

moet het vochtpercentage van de cementvloer 

minimaal 2_- $ zijn. Momenteel is dit percenta

ge 5$. Het is daarom noodzakelijkdat de cen-

trale verwarming op korte termijn in bedrijf 

wordt gesteld. De aanwezige tijdelijke nood-

Datum Volgende bespreking 20 december...1.977 om 
14.00 uur t e AltoereWftin 

z . o . z . 



ic Onderwerp/Verslag 
Te behandelen 
door/voor 

verwarming van de aannemer bezit onyoldoende 

capaciteit hiervoor, 

Voor het in bedrijf Btellen van de cv-instal-

latie is het plaatsen van de gas- en elektra-

meter noodzakelijk. Besloten is dat de R.IJ.P, 

zal zorgdragen voor het plaatsen. van deze me-

ters. De kosten van het energie-verbruik zijn 

in principe voor rekening van de aannemer. 

Onder voorwaarde dat de c.v.-installatie op 

korte termijn in bedrijf zal worden gesteld, 

verwacht de aannemer, dat het kleedgebouw op 

9 decik a.s. voor opleyering gereed komt, 

14. Materialen 

2£E-§I-£!iL2ilii-!f_.££ 

Het benodigde hang- en sluitwerk ...i« inmiddelsge« 

leverd. De totale kosten ten laste van de stelpost 

is f J.45.8,.78 
Sauswerk dakplaten 

De aannemer is verzocht de in het "zicht" komeiad^ 

"Opstalan" dakplaten t.p.v, de dakoverstekken 

(buiten) te behandelen met een wasbare muuryerf 

(oliebafeis) i,p.,.y....de....p.m.s.chrey.en ...v.e.egvas.te. saul8.» 

De aann>emer zal hiervoor een meerprijs opgeven. 

Deurmat ten 

Als type mat^is gekpzen yoorderubberringmatten,, 

Bi jlage t Stand van, zaken meer- en. minderwerk. 

per 22 november 1977 



Verslag 
no. 

• 

• 

$TA 

Bestek 
no. 

m VAN ZAKEN MEER- EN MINDERWERK 

Omschrijving 

De wasruimte in de kleedkamers gewijzigd. 
De voetensteun en uitstortgootsteen vervallen, 
Hiervoor uitgevoerd een drinkfonteih en 
slangwartelkraan. 

Onder de deurmatten, achter de drie ingangen 
een schrobput aangebracht. 

De wastafel in het kantoor Van de parkbeheer-
der verplaatst naar de wand naast dii meterkast 

De aansluiting van het bouwwater is op ver
zoek van de R.IJ.P. verplaatst. 

De meterkastafmeting in het kleedgebouw aan-
zienlijk vergroot (dubb. deur). 

Het plafond en balklaag boven hal en toilet
ten in de kantine op een hoger niveau aange
bracht. 

In de berging van de kantine een uitstort
gootsteen aangebracht. 

De wanden van 4 kleedkamers + 2 scheidsrech-
terkamers vanaf 206+ tot aars het plafond 
dlchtgezet met een dubbelwandig bekleedde 
houten-wand-construetie. 

Als gevolg van nadere eisen van bouw- en 
woningtoezicht de kapconstructie voorzien van 
stalen windverbanden en een extra gelamineer
de ligger voor de stabiliteit. 

Stelposten 

Hang- en sluitwerk 

Roldeur 

Stand per 22 november 1977 
= = = = = — = = = ;= = —.—.—. = =. — — —. — = = — := — — = — . — —: = —.—:=—:K3t—:——:—.—:-=—:=:tl= 

Meer 

/ 554, Olb 

f 225,00 

/ 330,00 

/ 710,00 

/ 228,00 

/ 484,00 

/ 7.000,00 

/ 1.990,00 

/ 5.258,7** 

/ 1.806,00 

/ 18.585,7*1 

Minder 

f 

f 
/ 

/ 

762,00 

3.000,00 

1.500,00! 

5.262,00; 



archief 2x s 
Voorl. R.IJ.P. lOx 
hr. W.C.S. de Ridder 
hr. P. de Wijs 
hr. Potuyt 
hr. De Waard CR 
hr. Dirks 

rijksdienst voor de ijsselmeerpolders 

lelystad / smedinghuis / zuiderwagenplein 2 / telefoon (0 32 00) 9 9111 / telex 4 0115 
correspondentie-adres: postbus 600 / 8200 ap lelystad 

Zie bijgaande l i j s t z .o.z 

uw brief van 

uw kenmerk 

onderwerp T J i t n o d i g i n g 

lelystad / 1 9 j u n 1977 

mijn kenmerk Av 33939 

bijlage(n) l 

toestelnr. 

v e r z : 2 2 JUU1977 

Op dinsdag 26 juli a.s. 's middags +_ 15.00 uur zal de eerste paal 
worden geslagen voor het kleedgebouw en de kantine bij het sport
veldencomplex in Almere-Haven. 

Graag nodig ik U uit om van deze start voor het "buitensportgebeuren" 
in Almere-Haven getuige te zijn. 

Mag ik U verzoeken die middag om uiterlijk 14.15 uur aanwezig te zijn 
in de bovenzaal van cafe-restaurant "De Roef" te Almere-Hjaven. 

DE DIRECTEUR VAN DE RIJKSDIENST 
VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS 
Voor deze 

/ 

( K. van Aalderen 
~ Plv. Directeur 

20-7-1977/aijd 
bankrelatie: amrobank nv lelystad rekening 45.90.72.005 / postrekening 869 



Verzendlijst bij brief d.d. 19 juli,kenmerk Av 33939 

De heer H. van Renen 
Afd. Welzijnszaken Z.IJ.P. 
Stadskantoor 
Lelystad 

De Heer A. Montanus 
afd. Welzijnszaken Z.IJ.P. 
Stadskantoor 
Lelystad 

De Heer A.C. van der Vliet 
adj. secretaris van het 
openbaar lichaam "Zuidelijke 
Stadskantoor 
Lelystad 

De Heer W. van Erve 
afd. Voorlichting 
Stadskantoor 
Lelystad 

De Heer K. van Aalderen 
Kamer 838 

Ijsselmeerpolders" 

De Heer Prof. 
Kamer 837 

R.H.A. van Duin 

De Heer Ir. D.H. Frieling 
Kamer 836 

Bestuur voetbalvereniging 
De Heer P.A. de Keyzer 
Schoolwerf 87 
Almere-Haven 

De Heer C.W. van Heerde 
Schoolwerf 80 
Almere-Haven 

De Heer A.J.M. 
Schoolwerf 81 
Almere-Haven 

van Lint 

De Heer A.J. Visscher 
Schoolwerf 184 
Almere-Haven 

Hoofdbestuur Sportvereniging 
De Heer R.C. Smits 
Schoolwerf 177 
Almere-Haven 

De Heer L.E. van Rijswijk 
Schoolwerf 199 
Almere-Haven 

De Heer J.J. de Jong 
Schoolwerf 180 
A L M E R E - H A V E N 

Adviescommissie Almere 
De Heer R. de Boer 
Schoolwerf 34 
Almere-Haven 

Mevrouw I. Visser-Thiry 
Schoolwerf 4 
Almere-Haven 
De Heer B. van Dijk 
Schoolwerf 70 
Almere-Haven 

De Heer P. de Jonge 
Schoolwerf 9 
Almere-Haven 

De Heer H. de Clerk 
Schoolwerf 2J 
Almere-Haven 

Mejuffrouw S. van Oogen 
Schoolwerf 25 
Almere-Haven 

Aan de raad van overleg 
secretariaat: 
Mevrouw T. Ruebsaet 
Schoolwerf 53 
Almere-Haven 

Projectgroep Almere-Haven 
Ir. H.J. Laumanns KB PbA 
De Heer W. Prins Kamer 555 
De Heer H. van Willigen KB PbA 
De Heer Ing. H.K. Wethmar Kamer 549 

H. van Dord KB PbA 
J. van Efferink Kamer 284 
W.M. Gerretsen KB PbA 
de Koning Kamer 693 
0. de Groot B.W. 
R. Spriensma Kamer 631 
Bijker KB PbA 

De Heer Ir 
De Heer Drs 
De Heer Ir. 
De Heer M.C 
De Heer 
De Heer 
De Heer 

Ing. 
Ir. 
F.H. 

Mevrouw Van Maarschalkerwaard KB,Voorl. 

Bouwkundige Afdeling 
De Heer Ir. M. Voorwijk Kamer 676 
De Heer Ing. J.T.E. Witschey Kamer 653 
De Heer J.R. Perret Kamer 679 

Aan de directie van Bato-Jansen 
Kalkovenweg 13 
Alpen a/d Rijn 

opgeteaS 



Pers 
Redactie "De Almare" 
Schoolwerf 54 
Almere-Haven 

Redactie "Almerg-Post 
Stationsweg 16 
Weesp 

Redactie "Lelystadsblad" 
Snijdei§3traat 16 
Lelystad 

Redactie "De Flevolander 
Postbus 81 
Dronten 

Regio Redactie "Het Parool" 
Postbus 90 
Piemen 
T.a.v. de Heer R. Peys 

Redactie "De Gooi en Eemlander' 
Postbus 194 
Bussum 

Redactie "Lelystad - Courier" 
Gelderse Hoek 69 
Lelystad 
T.a.v. de Heer F. van Daelen 

Redactie "Het Nieuwe Land" 
Postbus 3 
DRONTEN 



RIJKSDIENST 
VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS 

L E L Y S T A D 
Smedinghuis 

PROGRAMMA 

Eerste paal voor kleedgebouw en kantine 
van de voetbalvereniging in Almere-Haven 

14.00 - 14.15 uur - Ontvangst in "De Roef". 

uur - Welkom namens de Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders• 

uur - Toespraak door de heer ir. H.J. Laumanns, projectleider 

van Almere-Haven-

uur - Genodigden gaan per bus naar de heiplek* 

uur - Toespraak door de heer P.A. de Keyzer, voorzitter van de 

voetbalvereniging• 

uur - Heien van de eerste paal door de heer P.A. de Keyzer-

uur - Genodigden gaan per bus terug naar "De Roef". 

15.10 - 16.00 uur - Aperitief. 

14. 

14 

14 

14 

14 

15 

15 -

20 -

30 -

40 -

50 

.00 



archief^^-*-^ 
prof. Van Duin 
ir. Frieling 
hr. Van Aalderen 
hr. Dirks 
mevr. Holtkamp 2x 

alien + bijlage 

rijksdienst voor de ijsselmeerpolders 
1 

lelystad / smedinghuis / zuiderwagenplein 2 / telefoon (032 00) 99111 / telex 4 0115 
correspondentie-adres: postbus 600 / 8200 ap lelystad 

De Landdrost en het dagelijks 
adviescoUege van het openbaar lichaam 
"Zuidelijke Ijsselmeerpolders" 

Stadskantoor 

L E L Y S T A D 

uw brief van 

uw kenmerk 

onderwerp U i t n o d i g i n g 

lelystad 19 jul i 1977 

mijn kenmerk Av 33941 

bijlage(n) programma 

toestelnr. 

verz.2 1 JULI 1971 

Op dinsdag 26 juli a.s. 's middags om + 15.00 uur zal de eerste paal 
worden geslagen voor het kleedgebouw en de kantine van de voetbalclub 
op het sportveldencomplex in Almere-Haven. 

Graag nodig ik U hierbij uit om van deze start voor het "buitensport
gebeuren" in Almere-Haven getuige te zijn. 
Indien U aan deze uitnodiging gevolg wilt geven, verzoek ik U die 
middag om uiterlijk 14.15 uur aanwezig te zijn in de bovenzaal van 
cafe-restaurant "De Roef" in Almere-Haven. 

Ik verzoek U deze uitnodiging over te brengen aan de leden van de Advies-
raad. 

DE DIRECTEUR VAN DE RIJKSDIENST 
VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS 

Hoot (leze 

K. van Aalderen 
plv. Directeud 

bankrelatie: amrobank nv lelystad rekening 45.90.72.005 / postrekening 869847 

20-7-1977/il 



RIJKSDIENST 
VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS 

L E L Y S T A D 
Smedinghuis 

Programma 

Eerste paal van kleedgebouw en kantine van de voetbalvereniging in Almere-Haven. 

14.00 - 14.15 uur; ontvangst in "De Roef" 

14.15 uur; welkom namens de Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders 

14.20 uur; toespraak door de heer ir. H.J. Laumanns, projectleider 

van Almere-Haven 

14.30 uur; genodigden gaan per bus naar de heiplek 

14.40 uur; toespraak door de heer P.A. de Keyzer, voorzitter van de 

voetbalvereniging 

14.50 uur; heien van de eerste paal door de heer P.A. de Keyzer 

15.00 uur; genodigden gaan per bus terug naar De Roef 

15.10 - 16.00 uur; aperitief 



archief _̂c 
voorlichting 3x 
hr. Van Aalderen 

alien + bijlage 

rijksdienst voor de ijsselmeerpolders _p 

lelystad / smedinghuis / zuiderwagenplein 2 / telefoon (0 32 00) 99111 / telex 4 0115 
correspondentie-adres: postbus 600 / 8200 ap lelystad 

De Heer P.A. de Keyzer 
voorzitter van de voetbalvereniging 
te Almere-Haven 

Schoolwerf 87 

A L M E R E - H A V E N 

uw brief van 

uw kenmerk 

onderwerp Eerste paal kleedgebouw/ bijlage(n) 
kantine Almere-Haven 

lelystad 19 j u l i 1977 

mijn kenmerk Av 33943 

programma 

toestelnr. 

v e r z * t JULM977 

Het is de bedoeling op dinsdag 26 juli 's middags om _+ 15.00 uur de 
eerste paal voor het kleedgebouw en de kantine op het sportcomplex 
in Almere-Haven te slaan. 

Graag nodig ik U, als voorzitter van de plaatselijke voetbalvereniging, 
hierbij uit deze voor Uw vereniging zo belangrijke handeling te ver
richten. 

Met U hoop ik dat de bouw van deze kantine en het kleedgebouw een start 
zal zijn voor een bloeiende voetbalvereniging in Almere-Haven. 

DE DIRECTEUR VAN DE RIJKSDIENST 
VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS 

Voor dez 

K. van Aal 
plv. Directeur. 

20-7-1977/il 
bankrelatie: amrobank nv lelystad rekening 45.90.72.005 / postrekening 869847 



RIJKSDIENST 
VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS 

L E L Y S T A D 
Smedinghuis 

Programma 

Eerste paal voor kleedgebouw en kantine van de voetbalvereniging in Almere-Haven. 

14.00 - 14.15 uur; ontvangst in "De Roef" 

14.15 uur; welkom namens de Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders 

14.20 uur; toespraak door de heer ir. H.J. Laumanns, projectleider 

van Almere-Haven 

14.30 uur; genodigden gaan per bus naar de heiplek 

14.40 uur; toespraak door de heer P.A. de Keyzer, voorzitter van de 

voetbalvereniging 

14.50 uur; heien van de eerste paal door de heer P.A. de Keyzer 

15.00 u uur; genodigden gaan per bus terug naar De Roef 

15.10 - 16.00 uur; aperitief 



4 datum 14 j a n u a r i 1977 
uw kenmerk 
ons kenmerkHw/bedr.bur./KD doss .no .413/4 no . 162 

behandeld door J.Veeneman 
onderwerp e l e k t r i c i t e i t s a a n s l u i t i n g kleedgebouw 

en kan t ine gebied 1,H t e Almere-haven 

xVostbus 42 
couperuslaan 33 harderwijk 
telefoon (03410) 138 44 
postrekening 82 62 74 arnhem 
bankrelaties 
AMRO-bank 43 80 61 853 
ABN 53 50 26 951 

((jb 
Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders 

Zuiderwagenplein 2 
L e l y s t a d 

t 

• 

districtskantoor 
harderwijk 

nv Provinciale 
Gelderse 
Elektriciteits -
Maatschappij PGEM 

Naar aanleiding van een schriftelijk verzoek d.d. 11 december 1976 
van uw heer C.J.van Kempen om een kostenopgave voor een elektriciteits
aansluiting van eerPkleedgebouw en kantine in het gebied 1.H, bestek 
7119 te Almere-haven, delen wij u het volgende mede. 

Aansluiting van genoemd object zal te zijer tijd mogelijk zijn d.m.v. 
een laagspanningsaansluiting van het woongebied uit ten westen van 
het kruispunt Openbare vervoersbaan/Oostelijke Wijkweg. 
Hiervoor zal ca. 265 m hoofdkabel in de openbare weg en ca. 130 m 
perceelsaansluitleiding in eigen terrein nodig zijn. 
De aansluiting wordt door ons gemaakt met kabel Al 4x95 mm2 en 
verzorgd tot en met de meteropstelling in de kantine. Over deze 
kabel kan een vermogen worden geleverd van 40 kVA, overeenkomende 
met 63 Amp. hoofdveiligheden in de aansluitkast. 

De verbruikskosten voor levering van dit vermogen zullen periodiek 
in het tarief voor de stroomlevering worden verwerkt en bedragen 
/ 775,20 per jaar, welke kosten nog worden verhoogd met 18% BTW. 

Daar het trace voor de hoofd- en aansluitkabel nog niet is vast
gesteld, zijn de kosten voor aanleg van de aansluitleiding thans 
nog niet nauwkeurig te bepalen. 
Uitgaande van voorlopige gegevens, moet u rekenen op een door u aan 
onze vennootschap verschuldigde eenmalige bijdrage in de aanlegkosten 
van de aansluitingleiding tot een bedrag groot ca. / 8.700,— 
(incl.18% BTW). 

Voor de aansluitleiding geven wij voorkeur aan een trace dat is 
gedacht van de aansluitkast af door het parkeerterrein rechtstreeks 
naar het kruispunt Openbare vervoersbaan/Oostelijke Wijkweg, dit om 
de lengte van het voedende laagspanningshoofdnet te beperken. 

Q< 

2336 3 

de nv is gevestigd te arnhem en 
aldaar ingeschreven in het 
handelsregister onder no. 2647 



14 januari 1977 
Hw/bedr.bur./KD doss.no.413/4 no.162 
blad 2 aan RIJP te Lelystad 

Zodra wij over voldoende gegevens en de juiste lengte van de 
aansluitkabel beschikken volgt een definitieve kostenopgave. 

Daarvoor zien wij uw nadere berichten en een tekening met de 
terreinafwerking en leidingen-tracering gaarne tegemoet. 

Hoogachtend, 
riv Provinciale Gelderse 
Elekt] 

Dpgeleo 



it'jj 
datum \k f eb rua r i 1978 

uw kenmerk 
ons kenmerk Hw/insp. a fd . /WB 

behandeld door J . S i e b e l i n k 
onderwerp con t ro l e e l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e 

i n p e r c e e l Gebied H . 1 , kleedgebouw-kantine 
Aimer e-H aven 

postbus 42 
couperuslaan 33 harderwijk 
telefoon (03410) 138 44 
postrekening 82 62 74 arnhem 
bankrelaties 
AMRO-bank43 80 61 853 
ABN 53 50 26 951 

Ri jksd iens t voor de I j s se lmeerpo lde r s 

Zuiderwagenplein 2 
L e l y s t a d 

B 

I 1 7 FEB 

CM 
I I 

JLf. 

k 

districtskantoor 
harderwijk 

nv Provinciale 
Gelderse 
Elektriciteits -
Maatschappij PGEM 

Onlangs hebben wij de elektrische installatie in bovengenoemd perceel 
gecontroleerd. In bijgesloten rapport vindt u de daarbij geconstateerde 
gebreken vermeld onder 'aarrmerkingen1 . 

Wij verzoeken u in het belang van uw veiligheid deze gebreken zo 
spoedig mogelijk te laten verhelpen door een erkend installateur. 
Op of na de in bijgesloten rapport aangegeven datum zullen wij de 
betrokken installatie opnieuw controleren. 

Wij rekenen gaarne op uw medewerking. 

Hoogachtend, 
nv Provinciale Gelderse 
Elektriciteits-Maatschappij 

Bijlage: in tweevoud controlerapport JS 20U V 

OP* e\e-* 

de nv is gevestigd te arnhem en 
aldaar ingeschreven in het 
handelsregister onder no. 2647 



• f ' « • 
T 

N.V. PROVINCIALE GELDERSCHE ELECTRICITEITS-MAATSCHAPPIJ 

Controle-rapport betreffende de elektrische installatie in 

Perceel: G e b i e d -H-t 
K°m: Alae-reka-v-en-
Gemeente: 
Vcrbruiker: ^ . I J ^ . 

Bestemming v/h perceel .fel.tt^d^e.b.aU.W-iOlJltiufi. 

Installateur: _ Jul&k..tT.O.. Emuel-O-ord 

Rapp. no. wBL 

Install. n o A ? « / . 7 ! ? / . 1 8 

Datum: "5..?3*J3. 

Betreft: ^ « * * „ i 6 L 
i n s t a l l . 

Gecontr. door 

J S 

In onderstaande aanmerkingen dient v66r ..,$ r a a a r t a.s. te zijn voorzien. 

Meerdradige kernen van leidingen d.m.v. kabelschoenen/solderen of op daaraee 
atelijk te s t e l l e n wijze t o t een geheol verenigen. (buitenlanpen). 
verlichtin*? ( t e r r e i n ) samenbouwen raet kao tenba t t e r i j en vooraien van groeps-
Bohakelaar. 
Trroep 2 (kantine) wordt te zwaar be la s t i .v.ra. keukenapparaten. 
^n rapp. JS 194 i s n i e t voldaan. 

N.B. Voor keuring of herkeuring van installaties, hetgeen in hoofdzaak in het belang van verbruikers geschiedt, neemt de vennootschap over
eenkomstig het bepaalde in art. 15 der Algemene Voorwaarden generlel verantwoordelljkheld op zich. 

Voor nadere inlichtingen betreffende dit controle-rapport gelieve U zich te wenden tot ons kantoor te: 
APELDOORN Hoofdstraat 46e HARDERWIJK Couperuslaan 33 
ARNHEM Utrechtsestraat 85 TrEt; TComiMSrltrK -*** 
DOETTNCHEM Grutstraat 31 NIJMEGEN Palembangstraat 9 

Voor de aarding is gebruik gemaakt van gestelsluitingsschakelaar / differentlaalschakelaar / eigen openbaar waterleidingnet / aardelektroden. 

,e\eO» 
Dit rapport betreft de J.® keuring / Hefkeuring'Van de bovengenoemde installatie. 

Als vergoeding voor de kosten van de herkeuring dient volgens bijgaand schrijven f te worden voldaan 

Model no. 5006 . 6 - '69 - 100.000. 
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Archief 2x 
adm. HSOW 753 
Calculatie 738 
Verificatie 765 
ir. Tellegen 835 
ir. Smid 637 
hr. De Koning 693 
hr. v. Aalderen 836 
hr. De Boer 577 
hr. Boskaljon 739 

rijksdienst voor de ijsselmeerpolders 

lelystad / smedinghuis / zuiderwagenplein 2 / telefoon (03200) 99111 / telex 40115 

N.V. P.G.E.M. 

Couperuslaan 33 

H A R D E R W I J K 

hr. Versprille 

uw brief van 

uw kenmerk 

onderwerp 

lelystad 16 j u n i 1977 

mijn kenmerk Cdbt 28737 

Laagspanningsbouwaan- bijlage(n) 
s l u i t i n g t . b . v . b e s t e k 7119 
kleedgebouw + k a n t i n e t e 
Almere-Haven Bk 28073- Ko 7242 

toestelnr. 

verz.: I \ JUNI 1977 

Hiermede verzoek ik U over te gaan tot het maken van een 
Laagspannlngsbouwaansluiting voor de bouw van een kleed
gebouw met kantine, bestek 7119, in het gebied l.H. te 
Almere-Haven. 

DE DIRECTEUR VAN DE RIJKSDIENST 
VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS 

Voor tarn 

tr. J. E. Smid 
P V Hootd Sudabouw an Opanb, 

17-6-1977/SL 
OpgeJeg* 

bankrelat ie: amrobank nv lelystad rekening 45.90.72.005 / postrekening 869847 

D 21 



datum 29 j u n i 1977 
uw kenmerk 
ons kenmerk Hw/bedr.bur./KD doss .no.2+13A no. 3829 

behandeld door J . Veeneman 
onderwerp e l e k t r i c i t e i t s a a n s l u i t i n g kleedgebouw

en k a n t i n e gebied 1.H t e Almere 

postbus 42 
couperuslaan 33 harderwijk 
telefoon (03410) 1 38 44 
postrekening 82 62 74 arnhem 
bankrelaties 
AMRO-bank 43 80 61 853 
ABN 53 50 26 951 

Ri jksd iens t voor de I j s se lmeerpo lde r s 

Zuiderwagenplein 2 
L e l y s t a d 

^"J 

B Nr. ei°w 
RAPP. yg 

5 m 1 JUL1 ,b' 
TV 

districtskantoor 
harderwijk 

nv Provinciale 
Gelderse 
Elektriciteits -
Maatschappij PGEM 

Als vervolg op onze b r i e f van 1^ j a n u a r i 1977 doen wij u h i e r b i j een 
gewijzigde kostenopgave toekomen voor de e l e k t r i c i t e i t s a a n s l u i t i n g 
van een kleedgebouw en kan t ine in he t gebied 1.H, bes t ek 7^-19, t e 
Almere-haven. 
Op b a s i s van he t in over leg met uw d iens t v a s t g e s t e l d e t r a c e voor 
de kabel langs de openbare vervoersbaan , bedragen de kosten / 9 .600,— 
in p l a a t s van het ee rde r opgegeven bedrag groot / 8 .700 ,—. 

Daar de door ons d i s t r i c t s k a n t o o r voor uw a a n s l u i t i n g opgeste lde 
beg ro t i ng door onze d i r e c t i e nog voor u i t v o e r i n g moet worden goed-
gekeurd, moeten wij w i j z i g i n g van he t p lan en de opgegeven kosten 
voorbehouden. 
Bovendien kan door meerdere- of mindere l e n g t e gelegde a a n s l u i t k a b e l , 
t en opz ich te van de in onze c a l c u l a t i e berekende hoeveelheden, een 
kosten v e r s c h i l o n t s t a a n . 
Verrekening h ie rvan z a l p laa tshebben op b a s i s van de geldende 
eenhe idspr i j zen voor l a a g s p a n n i n g s a a n s l u i t k a b e l . 

Wij verzoeken u ons t e b e r i c h t e n of u op b a s i s van deze aanbieding 
t o t a a n s l u i t i n g van de kan t ine wenst over t e gaan, opdat wij na 
v a s t s t e l l i n g van de j u i s t e a a n s l u i t l e n g t e , de kosten kunnen f ac tu re ren . 

Hoogachtend, 
nv P r o v i n c i a l e Gelderse A 
Elektr^ci^eijifs-Maats chappi j / 

2336 3 

de nv is gevestigd te arnhem en 
aldaar ingeschreven in het 
handelsregister onder no. 2647 
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rijksdienst voor de ijsselmee rpolders 

Archief 2x 
Calculatie 
Adm. HSOW 
Verificatie 
Hr. Van Aalderen 
Technische Inst. 
Arch. De.Koning 
Ir. Smid 
Hr. Versprille 
Hr. Mes 476 

lelystad / smedinghuis / zuiderwagenplein 2 i< telefoon (032CX|t) B91H / telex 40115 
correspondentie-adres: postbus 600 / $£00 ,(ip teryiftad 

AANTEKENEN 

N.V. P .G.E. l* . 

Couperus laac . 33 

H A R D E R W I J K 

- i - i i 

90-1 

uw iprief van 

uw Kenmerk 

onrj^rwerp 

14 j a n u a r i 
no. 

lelystad 
162 

mijn kenmerk 
IVih no. 

Hw/bedr.bur./KD doss. 

Elektriciteitsaanslui- bijlage(n) 
ting kleedgebouw en kan
tine te Almere-Haven 
(bestek 7119) Bk 28084-
Ko 7242 

7 juli 1977 

Cdbt 31893 toestelnr. 2036 

verz.: 7 Jl)U 1977 

Naar aanleiding van Uw bovengenoemde brief, geef ik U hiermede 
opdracht tot het maken van een elektriciteitsaansluiting t.ty.v. 
een kleedgebouw en kantine in gebied 1.H. te Almere-Haven. 

Met Uw kostenraming, ten bedrage van / 8.700,— (achtduizencl 
zevenhonderd gulden) ineens en / 775,20 (zevenhon,derdvijfen-ii 
zeventig gulden en twintig cent) per jaar, ga ik akkoord. 
Bovengenoemde bedragen zijn exclusief 18% omzetbelasting. 

De werkelijke kosten op basis van nacalculatie zullen U worsen 
vergoed na ontvangst van Uw declaraties. Uw declaraties gelie-
ve U in tweevoud in te dienen onder vermijlding van bovenstqand 
Bk-nummer. 

DE DIRECTEUR VAN DE RIJKSDIENST 
VOOR DE IJSSELMEERPOLJPERS 

Voor deze 

Ir. J. E. Smid 

Ptv. Hoold Stedebouw «n Openbara erkan 

7 - 7 - 1 9 7 7 / g d 

Opgetega 

bankrelatle: amrobank nv lelysaad rekening 4S90.72.005 / postfefieniog 869847 



rijksdienst voor de ijsselmeerpolders fa 

lelystad / smedinghuis / zuiderwagenplein 2 / telefoon (032 00) 9 9111 / telex 4 0115 
correspondentie-adres: postbus 600 / 8200 ap lelystad 

ArchieJ^-W" 
Calculatie 750 
Adm. HSOW p #?# p^.jj.M. 
Verificatie 
hr. Van Aalderen Couperuslaan 33 
Technische I n s t . H A R D E R W I J K 
arch. De Koning ' 
ir. Smid 
hr. Versprille 
K.D. Mes 476 

uw brief van 29 j u n i 1977 lelystad 9 augustua 1977 

uw kenmerk Hw/bedr . tour . /K.B. doss.mijn kenmerk Cdbt 36459 toestelnr. 2036 
no.413/4 no.3829 .... , , . _ .... .m 

onderwerp E l e k t r i c i t e i t s a a n s l u i - b|J|a9e(n) verz.^ 0 AUG. 15w 
t i n g kleedgebouw en kan t ine 
gebied I.H t e Almere (bes tek 
7119); Bk 28084 - Ko 7242 

In antwoord op Uw bovengenoemde b r i e f deel ik U h i e r b i j mede, dat ik 
akkoord ga met Uw he rz i ene kostenraming ten bedrage van / 9 .600,— 
(negenduizend zeshonderd gulden) i n t o t a a l , e x c l u s i e f de omzetbe
l a s t i n g . 

Uw d e c l a r a t i e s ge l i eve U in tweevoud in t e dienen onder vermelding 
van bovenstaand Bk-nummer. i 

DE DIRECTEUR VAN DE RIJKSDIENST 
VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS 

Voor daze 

Ir. J. E. Smid 

PJv. Hoofd Stedabcuw en OpenbaraVV/erfc«# 

9-8-1977/AB 
bankrelatie: amrobank nv lelystad rekening 45.90.72.005 / postrekening 869847 
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