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*S* Archief 
hr. Mes 476 
adm. H.S.O.W. 2x 
Verificatie 
hr. Van Aalderen 
Calculatie 
hr. Buitman 
ir. Van Schaik 

rijksdienst voor de ijsselmeerpolders 

lelystad / smedinghuis / zuiderwagenplein 2 / telefoon (0 32 00) 99111 / telex 4 0115 
correspondentie-adres: postbus 600 
8200 ap lelystad 

Dienst Straatklinkercontrole 

Bergstraat 28 

A R N H E M 

V 

i r . Smid 
h r . V e r s p r i l l e 
uw brief van 

uw kenmerk 

onderwerp Straatklinkers t . b . v . 
bestek 8160; 
Bk 28283/Ko 8200 

lelystad 

mijn kenmerk 

bijlage(n) y: 
16 december 1977 

Cdc 58697 

formulier in 3-voud 

toestelnr. 2045 

verz.:2 \ DEC. 192? 

Hiermede verzoek ik U te doen aanvoeren: 
53.300 straatklinkers, kleur rood, D.F., sortering A 1/6. 

: 8160 Bestek nr. 

Leveringsplaats 

Wijze van aanvoer 

Leveringstijd 

Meldadres 

sportvelden zuid in gebied l.H. te Almere-
Haven 

per auto 

op afroep en 1 februari 1978 

Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders, afd. 
Administratis H.S.O.W., de heer M. van Straten; 
tel. (03200)92045. 

U gelieve Uw rekeningen binnen een week na levering in tweevoud te 
zenden naar het kantoor van de Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders 
te Lelystad. 

DE DIRECTEUR VAN DE RIJKSDIENST 
VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS 
V<w»r 4mm 

Ir. J. E. Smid 
Ply. Hoofd Stedebouw en Ope 

16-12-1977/HR 

bankrelatie: amrobank nv lelystad rekening 45.90.72.005 / postrekening 869847 
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INSCHRIJVINGSBILJET == 

De hierna te noemen inschrijver(s): 

.GEBRB, RFIMFRT-A.^ 1-a . 
g e v e s t i g d t e Scliutterstraat 4 2 

b._ _1. 

gevestigd te 2. 

c._ 1. 

gevestigd te 2. 

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid tot het 

maken van de terreinafwerking sportvelden zuid in gebied l.H. te Almere-

Haven volgens bestek 8160, van de Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders 

aan te nemen voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet begrepen, 

van 

f i^.j.ana^r. 3-
(-j34J^^c.i&£M-eJ^Mecf4^J^rJuî <:isxU- gulden) 4. 

Het bedrag van de ter zake van het werk verschuldigde omzetbelas

ting bedraagt f _*3.£L3JJJ2 \-~" _5' 
(Mj£h&<«cit2tlu*-£drJe Ma ktGfthd.-&k$Ja£j*icA. gulden) 6. 

De door de inschrijver(s) op te geven verrekenprijzen, waarin geen 

bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen, zijn vermeld op de hier

bij gaande ondertekende staat. 

De inschrijvers wijzen als gemachtigde om hen voor alle zaken het 

werk betreffende te vertegenwoordigen aan de hierboven onder a. 

genoemde inschrijver. 

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbieding te doen over

eenkomstig de bepalingen van het Uniforme Aanbestedingsreglement en 

met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn 

omschreven in het bestek. 

Gedaan te _lje€icw__ ^T\^ _de lGJL^Jli5^-k-?_xL _19 \ \ 

De inschrijver(s) / III I 

a. ^li/ S J.^^^—4hafi3tekening) 

b. L^///^C^—""** (handtekening) 

c. ^^"^^ (handtekening) 

1. Bij een natuurlijke persoon naam en voornaam voluit, bij een 

rechtspersoon duidelijke en ondubbelzinnige aanduiding. 

2. Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon 

de vestigingsplaats, met volledig adres en zonodig vermelding van 

de provincie en het land. 
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3. Inschrijvingssom in cijfers. 

4. Inschrijvingssom in letters. 

5. Bedrag van de omzetbelasting in cijfers. 

6. Bedrag van de omzetbelasting in letters. 

f 
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RIJKSDIENST 
VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS 

L E L Y S T A D 
Smedinghuis 

STAAT VAN VERREKENPRIJZEN 

Staat van verrekenprijzen behorende bij bestek 8160 betreffende het 

maken van de terreinafwerking t.b.v. sportvelden zuid in gebied l.H. 

te Almere-Haven. 

Volgnr. Omschrijving Eenheid Verrekenprijs in gld. 
(excl. O.B.) 

ay 

f ss, -

Het beschikbaarstellen uur 

van een werknemer loon-

groep V 

Het beschikbaarstellen uur 

van een laadschop, bak-

inhoud tot 1500 1. incl. 

bediening 

Het beschikbaarstellen uur / $""$"> — 

van een vrachtauto, 

laadvermogen 12 ton 

Het beschikbaarstellen uur f 5 >i. t *j~0 

van een hydraulische 

graafmachine, bakin-

houd tot 900 1. 

Gedaan te 

De inschrijver(s) 

|[e£_r_€y> _de _01O_ =_ cji'_i£VM Vp_« £_ 19 9-tM 

GEBRS ROMERX__~ 
_?<riiuttBi3twaTT"" 

ttEET.E^jrSTo5726 - 482 ( h a n d t e k e n i n g ) 



w* 
t . k . n . Min. V & W 
1s Gravenhage 

rijksdienst voor de ijsselmeerpolders 

lelystad / smedinghuis / zuiderwagenplein 2 / telefoon (032 00) 9 9111 / telex 4 0115 
correspondentie-adres: postbus 600 
8200 ap lelystad 

AANTEKENEN 
Archief 2lT+ verkl. 
hr. Mes 476 
calculatie 750 
adm. HS0W 
ver. + st.verr.; 

hr. v. Aalderen 
hr. Buitman 
ir. v. schaik + verkl. 
ir. Laumanns 

+ bijl. 

Gebr. Reimert B.V. 

Schutterstraat 4 

H E E T E N 

i r . Smid 
ing . V e r s p r i l l e 

uw brief van 

uw kenmerk 

lelystad 29 december 1977 

mijn kenmerk Cdc 61113 

onderwerp Bestek 8160; terre inaf - bijlage(n) 
werking sportvelden zuid 
gebied 1.H t e Almere-Haven 
Bk 28310 - Ko 8200 

diverse 

toestelnr. 2036 

verz.:'4ft UtC. 1̂77 

Naar aanleiding van Uw inschrijving bij de op 20 december 1977 ge-
houden openbare aanbesteding, geef ik U hiermede opdracht tot het 
maken van de terreinafwerking sportvelden zuid in gebied l.H te 
Almere-Haven, volgens bestek 8160, de nota van inlichtingen en de 
bijbehorende 3 tekeningen. 

De datum van opdracht van het werk, als bedoeld in par. 7 lid 1 
van de A.V.W. 1968, is die van de eerste werkdag volgend op de da
tum van verzending dezes. 

Voor dit werk zal U worden betaald de som van / 191.000,— (honderd-
eenennegentigduizend gulden) in totaal, exclusief de omzetbelasting. 

Een gewaarmerkt exemplaar van het bestek? de nota van inlichtingen 
en de bijbehorende tekeningen, alsmede een gewaarmerkt afschrift van 
Uw inschrijvingsbiljet en de daarbij behorende staat van verreken
prijzen, doe ik U hierbij toekomen. 

Met verwijzing naar het gestelde in par. 3 van de A.V.W. 1968 zend 
ik U tevens een verklaring inzake de aanwijzing van de directie 
voor dit werk. 

DE DIRECTEUR VAN DE RIJKSDIENST 
VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS 

Voor d»x« 

Ir. J. E. Smid 
Plv. Hoofd Stedebouw en Openban 

Opgelegd 

30-12-77/ tv l 
bankrelatie: amrobank nv lelystad rekening 45.90.72.005 / postrekening 869847 
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RIJKSDIENST 
VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS 

L E L Y S T A D 
Zuiderwagenplein 2 Bestek 8160 

Bestek en Voorwaarden 
voor het maken van de terreinafwerking sport
velden zuid in gebied l.H. te Almere-Haven 

EERSTE AFDELING. Omschrijving der werken 

Artikel 1. Beschrijving 

Par. 1. Algemene omschrijving 

1. Het werk bestaat in hoofdzaak uit: 
a. het leggen van R.W.A.- en D.W.A.-riolering met bijbehorende inspectie-

putten; 
b. het stellen en aansluiten van straat- en trottoirkolken; 
c. het aanbrengen van verschillende bestratingen met kantopsluitingen; 
d. het opbreken c.q. aanbrengen van slakken verhardingen; 
e. het aanbrengen van plantvakken en boomplantgaten; 
f. het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden. 

2. De werken geheel uitvoeren overeenkomstig dit bestek met bijbehorende 
tekeningen en volgens aanwijzingen van de directie, met inbegrip van 
arbeidslonen, hulpwerktuigen, transporten, verzekeringen, belastingen 
en levering van alle daartoe nodige materialen, voor zover deze in dit 
bestek niet uitdrukkelijk zijn buitengesloten. 

Par. 2. Tekeningen 

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen: 
blad 1. algemene situatie nr. A2-142.081; 
blad 2. situatie en details nr. C3-142.082; 
typetekening betonnen inspectieput nr. Al-103.093; 
typetekening kunststoffen berrieput 0 600 nr. Al-103.150. 

Par. 3. Plaatsbepaling, hoofdafmetingen, peil en algemene maatregelen 

1. Het werk is gelegen in Zuidelijk Flevoland, in gebied l.H. te Almere-
Haven. De juiste plaats, afmetingen en hoogteliggingen van de te maken 
werken zijn aangegeven op de tekeningen. 

2. Het uitzetten van alle werken moet vanwege de aannemer geschieden. Er 
moet worden uitgegaan van de reeds bestaande werken in overleg met de 
directie. Het uitzetten is geheel voor rekening en verantwoording van 
de aannemer. 
De hoogtematen in dit bestek of op de tekening aangegeven gelden, ten 
opzichte van N.A.P. De directie behoudt zich het recht voor hoogtematen 
van nieuw te maken werken te wijzigen in verband met klink. 

3. Waar het werk van dit bestek aansluit op bestaand werk en waar het peil 
en de overige maatvoering afwijken, zullen de aan te houden peilen en 
maten door de directie worden bepaald. 
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5. De aannemer wordt geacht zich voor de aanbesteding van de terreingesteld
heid en de plaatselijke omstandigheden goed op de hoogte te stellen en 
zal zich nimmer kunnen beroepen op onbekendheid hiermede. 

Par. 4. Tijdschema en uitvoering 

1. De aannemer dient binnen twee weken na de opdracht in overleg met de 
directie een algemeen tijdschema in als bedoeld in par. 26 van de A.V.W. 

2..De aannemer treft alle nodige maatregelen voor de veiligheid van het 
werk en het verkeer. Bovendien zal de aannemer alle voorzieningen tref-
fen die door de directie worden nodig geacht. Waarschuwingsborden ver-
lichten van een half uur na zonsondergang tot een half uur voor zons-
opgang. 

3. Grond- en zandtransporten die via wegen plaatsvinden, moeten zodanig 
worden uitgevoerd dat geen zand en/of grond op de wegen achterblijft. 
De wegen moeten zonodig op eerste aanzegging van de directie schoon-
gemaakt worden. 

4. De aannemer verleent de gebruikers van en de werkers op aan zijn werk 
grenzende percelen de nodige hulp om de hinder, welke voor hen uit zijn 
werk voortvloeit, zoveel mogelijk te beperken en pleegt met die gebrui
kers het nodige overleg. De hieruit voortvloeiende kosten komen geheel 
voor zijn rekening. 

5. De aannemer dient er rekening mee te houden dat tijdens uitvoering van 
zijn werk, door derden een kantine wordt gebouwd. De aannemer moet zijn 
werkwijze op de bouw van de kantine afstemmen, in verband hiermee kan 
de directie eisen dat de volgorde van de werkzaamheden tijdens de uit
voering wordt gewijzigd. 

Par. 5. Werkterreinen, opslagterrein en loodsen 

1. Het werkterrein is opgehoogd met een laag zand ter dikte van ca. 0,90 m. 

2. De nodige werk- en opslagterreinen in de nabijheid van het werk worden 
door de Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders kosteloos ter beschikking 
gesteld. Over de plaats van deze terreinen pleegt de aannemer overleg 
met de directie. 

3. De inrichting van de werk- en opslagterreinen, de opstelling van de 
keten en loodsen, de wijze van transport en materiaalopslag moeten in 
overleg met de directie worden geregeld. 

4. Bij het gebruik van de werk- en opslagterreinen zal mede rekening moe
ten worden gehouden met de terreinbehoefte van de opdrachtgever en van 
derden die werken uitvoeren voorafgaand aan, gelijktijdig met of in 
aansluiting op het werk van de aannemer. 

Par. 6. Elektriciteit en water 

1. De aannemer moet zelf zorgen voor het verkrijgen van elektriciteit en 
water op het werk. Hij moet zich daartoe in verbinding stellen met de 
betrokken instanties, van wie hij de aanwijzingen en voorschriften nauw-
keurig moet opvolgen. 

2. De kosten voor aansluitingen, aanleg installaties, abonnementen, meter-
huren, verbruik, opruimwerkzaamheden, watermeterput e.d. verbonden aan 
het tijdelijke waterleiding- en elektriciteitsnet, alsmede het eventu-
'eel gebruik van een eigen stroomaggregaat, zijn voor rekening van de 
aannemer. 
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De verdeelinrichtingen d.m.v. een hoofdschakelaar op het net aansluiten. 

3. De risico1s van het uitvallen van elektriciteit en water, door welke 
oorzaak dan ook, zijn voor rekening van de aannemer. 

4. Buiten de werktijden dienen de kasten afgesloten en spanningsloos te 
zijn. 

Par. 7. Meetpunten 

1. Op het terrein voorkomende meetpunten van de meetkundige grondslag en 
de door de Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders, de P.T.T. e.d. aan
gegeven vaste punten moeten voor beschadigingen worden gevrijwaard en 
mogen alleen in overleg met de directie worden verplaatst en verwijderd. 

2. Indien vaste punten moeten worden verwijderd, moeten de onderdelen er-
van worden afgevoerd naar depots van de betrokken instanties dan wel 
volgens aanwijzing van de directie nabij het werk worden opgeslagen. 

3. De kosten van eventuele hermeting en herplaatsing van in ongerede ge-
raakte vaste punten door de daartoe bevoegde instanties komen ten laste 
van de aannemer. 

Par. 8. Grondwerken . *.-: 

1. In het gebied, waar de aannemer volgens tekening werkzaamheden heeft 
te verrichten, eventueel aanwezige begroeiingen, puin enz. verwijderen 
en afvoeren naar de puinstortplaats op kavel FZ 106 te Almere-Haven. 
Ze mogen onder geen voorwaarde in het terrein worden begraven. Om van 
het puinstort gebruik te maken wordt de aannemer, na aanvraag bij de 
directie, een vergunning verstrekt. 

2. De aannemer verricht al het grondwerk dat nodig is voor het op juiste 
plaats en hoogte aanbrengen van zijn werk en voor de aanvulling en af-
werking daarvan. 

3. De sleuven voor de riolering van betonbuizen ontgraven tot voldoende 
wijdte en tot een zodanige diepte, dat onder het riool een zandlaag dik 
0,20 m kan worden aangebracht. Onderin de sleuf een azobemat breed buis-
diameter + 0,50 m, dik 0,005 m aanbrengen; de matten leggen met een 
overlap van 0,20 m. Na aanbrengen van het zand, de sleufbodem licht ver
dichten met in het midden tussen de putten 0,02 m overhoogte. 

4. De sleuven voor de p.v.c.-riolering ontgraven tot 0,20 m beneden onder-
kant buis. Tot onderkant buis de sleuf aanvullen met zand, dat niet ver-
dicht moet worden. 

5. De vrije ruimte op halve hoogte aan weerszijden van de rioolbuizen moet 
minstens 0,20 m zijn. Rondom de inspectieputten moet de vrije ruimte mi-
nimaal 0,40 m zijn. 

6. De specie uit de rioolsleuven zodanig ontgraven en tijdelijk in depot 
zetten, dat bij het aanvullen van de sleuven de grond en het zand weer 
in de oorspronkelijke gelaagdheid kunnen worden aangebracht. 

7. Nadat de rioolleidingen en aansluitingen door de directie zijn goedge-
keurd, moeten de sleuven worden aangevuld. De sleuven van de p.v.c.-lei-
ding tot bovenkant van de buizen aanvullen met zand; dit zand moet deug-
delijk worden verdicht. Daarna de sleuven aanvullen in dezelfde gelaagd
heid als is ontgraven. Tot het oude maaiveld met grond, daarboven met 
zand. De aanvullingen tot 0,50 m boven de p.v.c.-buis niet verdichten. 
De resterende aanvullingen aanbrengen in lagen van max. 0,50 m dikte 
onder zorgvuldig aanstampen en verdichten. 
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Ter plaatse van de betonbuizen de aanvullingen in lagen van max. 0.50 m 
aanbrengen en zorgvuldig aanstampen. 

8. De bovenbreedte van de rioolsleuven mag ter plaatse van het oude maai-
veld (bovenkant kleilaag) maximaal 4,00 m zijn. Indien nodig moet in 
verband hiermee de rioolsleuf worden gestempeld. Eveneens moeten de 
sleuven gestempeld worden wanneer de kans bestaat dat de taluds af-
schuiven en of de bodem gaat opbressen. Het systeem van afkisten be-
hoeft de goedkeuring van de directie. 

9. Groenstroken volgens tekening en op aanwijzing van de directie afwerken 
met een laag grond van ten minste 0,50 m dikte welke zonder verdichting 
aangebracht moet worden. 
Het eventueel te veel aanwezige zand daartoe verwijderen. 

10. Het zand ter plaatse van de aan te brengen boomplantgaten ontgraven tot 
op de oude zeebodem, welke over een oppervlak van 2,0 x 2,0 m ca. 0,10 
m diep moet worden omgewoeld; vervolgens het gat vullen met gerijpte 
grond. 
Direct rondom de boomkrans een zandbed handhaven van 0,30 m dikte onder 
de te maken verharding. 

11. Het uit de groenstroken en boomplantgaten vrijkomende zand elders in 
het werk als ophoogzand weer gebruiken. 

12. De zandbanen voor de diverse verhardingen dienen vrij van elke veront-
reiniging te zijn. Het zand zonodig reinigen. 

13. Voor het aanbrengen van de verhardingen de zandbanen op de juiste hoogte 
afwerken en deugdelijk verdichten met door de directie goed te keuren 
trilapparatuur. De verdichting zal worden gecontroleerd met een son-
deerapparatuur; met uitzondering van de bovenste 0,10 m moet de sondeer-
waarde op elke willekeurige diepte ten minste 1,5 N/mm bedragen. 
Het zand zonodig op de juiste vochtigheidsgraad brengen. 

14. Overblijvend zand kan worden afgevoerd naar een depot binnen een afstand 
van 2 km van het werk. 

15. Tekort komende grond kan worden betrokken van een depot binnen een af-
stand van 2 km van het werk. 

16. De zandbanen voor de verhardingen behandelen met een onkruidverdelgend 
middel (Philips Duphar Casaron, of gelijkwaardig, +_ 2 kg/100 m2). 

Par. 9. Drooghouden sleuven 

1. Alle werkzaamheden moeten in den droge worden uitgevoerd, waarbij op
bressen van de sleufbodem moet worden voorkomen. 
De aannemer moet zolang dit naar het oordeel van de directie nodig is, 
zorgdragen voor het droogmaken en drooghouden van de sleuven en werkput-
ten d.m.v. open bemaling. 

Par. 10. Rioleringen 

Riolering van betonbuizen 

1. De riolering voor de R.W.A. samenstellen van 2 meterse betonbuizen met 
spie en kraagstuk. 
De buizen voor het in het werk brengen van alle vuil ontdoen. De ver-
binding van de buizen onderling dichten met een rubberring. De buizen 
zorgvuldig in het werk brengen en op de juiste hoogte stellen onder ge-
bruikmaking van azobematten. 
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2. Betonbuizen met inlaatopeningen plaatsen in overleg met de directie. 
De aannemer dient erop te rekenen dat 50% van de betonbuizen 0 300 mm 
een inlaatopening heeft voor p.v.c.-buis 0 125 mm. De inlaatopeningen 
dichten m.b.v. een passend kapje. 

3. Het R.W.A.-riool aansluiten op het bestaande riool d.m.v. een p.v.c-
buis 0 300 mm. Hiertoe een p.v.c.-mof 0 300 mm instorten in de bestaande 
put. E.e.a. volgens tekening. 

Riolering van p.v.c.-buizen 

1. De riolering voor de D.W.A. samenstellen van p.v.c.-buizen 0 250-235,4 
mm. De verbinding van de buizen onderling maken met behulp van dubbele 
steekmoffen en rubberringen. 

2. De p.v.c.-buizen op de polyester controleputten aansluiten met rubber
ringen op aanwezige mofstukken. 

3. In het midden tussen de putten de rioolleiding ca. 0,05 m hoger leggen, 
volgens aanwijzing van de directie. 

Par. 11. Controleputten 

A. Betonnen controleputten voor het R.W.A.-riool 

1. De controleputten voor het R.W.A.-riool samenstellen van geprefabriceer-
de gewapende betonschachten met kegelstuk of afdekplaat en waar nodig 
met tussenstuk. E.e.a. als aangegeven op typetekening Al-103093. 
De putten hebben een zandvang van 0,60 m beneden stroomprofiel. De in-
wendige schachtmaat is 0,80 x 0,80 m. De naden tussen de delen dichten 
met moffenkit. 
Aan de buitenzijde over de naden een bandage breed 0,20 m opbranden. 
In de putten moeten waar dit staat aangegeven instortmoffen 0 125 mm 
worden aangebracht waarvan de b.o.b. op 3,90 m - N.A.P. dient te liggen. 
De moffen afsluiten m.b.v. in de mof passende p.v.c.-dekseltjes. 

2. Op de bovenrand van de putten 3 a 4 stellagen van vuilwerkklinkers met-
selen, waarop, na het aanbrengen van een laag specie, de putrand zuiver 
moet worden gesteld. Het metselwerk in- en uitwendig bepleisteren. De 
specie in verhouding 1 cement : 3 zand. 

3. De verbinding tussen buis en putwand moet worden gedicht met een bijbe
horende rubberring. De verbinding moet voldoende flexibel en waterdicht 
worden gemaakt. 

B. Polyester controleputten voor het D.W.A.-riool 

1. De controleputten voor het D.W.A.-riool zijn kunststofputten 0 600 mm 
met vlakke bodem, geheel compleet met aansluitmoffen, inlaten 0 160 mm 
en uitvullingen volgens typetekening Al-103.150. De inlaten dienen met 
de b.o.b. 3,80 m - N.A.P. aangebracht te worden. 

2. Na het stellen en aanvullen van de polyester putten moeten de betonran-
den en de gietijzeren putranden met deksel zo snel mogelijk worden aan
gebracht. Tijdens het aanvullen rond de put en zolang de betonrand en 
de gietijzeren rand met deksel nog niet is aangebracht, moet een houten 
deksel goed passend boven in de put worden gezet. Het zand rond de bo
venrand tot bovenkant - en 1 meter buiten de betonrand - volgens aan
wijzing zorgvuldig aanvullen en verdichten. 

Par. 12. Beproevingen 

1. Van de R.W.A. en de D.W.A.-rioleringen wordt, een streng tussen twee 
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controle putten, gecontroleerd op waterdichtheid. De beproeving moet 
geschieden nadat de standpijpen en/of dekseltjes zijn aangebracht. 

2. Bij de R.W.A.-riolering de streng volpompen tot binnenbovenkant van de 
buizen. Na 24 uur mag het water niet meer dan 5% van de diameter van de 
buizen gezakt zijn. 

3. Bij de D.W.A.-riolering de streng volpompen tot 3,80 m - N.A.P. Na 
24 uur mag het water in zijn geheel niet gezakt. 

4. Indien tijdens de beproeving blijkt dat de onderdelen of verbindingen 
gebreken vertonen worden de gebreken door de aannemer opgezocht en 
hersteld en deze onderdelen na de herstelling opnieuw beproefd op water
dichtheid. Deze bewerking wordt herhaald tot de waterdichtheid van de 
onderdelen is gebleken. 

5. Ten behoeve van de beproevingen moet de aannemer alle gewenste hulpmid-
delen en arbeidskrachten ter beschikking stellen. De kosten van de be
proevingen en eventueel herstel zijn volledig voor rekening van de aan
nemer . 

6. Alle rioolstrengen moeten worden gespiegeld. 
Hiertoe moet de aannemer de riolering leegmaken en een spiegelinstalla-
tie en de nodige mankracht ter beschikking stellen. De hiervoor nodige 
gereedschappen beschikbaar houden, waaronder begrepen: 
- 2 rioolspiegels 
- 2 opvouwbare puthaken 
- 1 rioollamp 

Par. 13. Kolken, huisaansluitingen en regenwaterafvoeren 

1. De aangegeven straat- en trottoirkolken stellen en met behulp van p.v.c-
leidingen 0 125 x 117,6 mm en de nodige hulpstukken aansluiten op het 
R.W.A.-riool (kleur grijs RAL 7037). De kolken stellen met achteraan-
sluiting. 

2. De deksels van de te stellen straat- en trottoirkolken dienen schar-
nierend en vergrendelbaar te zijn. 

3. De kolken moeten zuiver aansluitend aan de bestrating en/of kantopslui-
ting worden aangepast. Eventuele dollen moeten worden afgehakt. 

4. Bij de oplevering moeten de kolken worden schoongemaakt, hetgeen aan 
het einde van de betreffende onderhoudsperiode moet worden herhaald. 

5. De van de bebouwing komende regenwaterafvoeren op het R.W.A.-riool 
aansluiten als omschreven in lid 1. 

6. De aangegeven huisaansluitingen 0 125 x 117,6 mm door middel van p.v.c-
buizen 0 160 x 150,6 mm en hulpstukken, zoals verloopstukken, bochten, 
T-stukken e.d. aansluiten op het D.W.A.-riool op de polyester controle-
put (kleur bruin RAL 8023). 

Par. 14. Verhardingen 

1. Op de gereed gemaakte zandbanen de volgende verhardingen aanbrengen: 
a. leveren en verwerken rode betonstenen dik 0,08 m, in keperverband 

en halfsteensverband; 
b. verwerken, door de directie op het werk beschikbaar gestelde, klin-

kers dik formaat in halfsteensverband; 
c. leveren en verwerken, donker rode klinkers w.f. in halfsteensver

band; 
d. leveren en stellen op schrale beton trottoirbanden 0,13/0,15 x 0,15 

m incl. bijbehorende bochtstukken; 
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e. leveren en stellen in het zand trottiorbanden 0,18/0,20 x 0,25 m incl. 
bijbehorende bochtbanden; 

f. leveren en stellen in het zand betonbanden 0,12 x 0,25 m en betonban
den 0,06 x 0,20 m; 

g. het stellen van een koprollaag; 
h. t.b.v. de parkeerplaatsen verwerken, door de directie ter beschik

king gestelde, hydraulische slakken 0-40 ter dikte van 0,15 m. Le
veren en verwerken slakkenzand ter dikte van 0,07 m'; 

i. t.b.v. de voetpaden verwerken, door de directie ter beschikking 
gestelde hydraulische slakken 0-40 ter dikte van 0,07 m'. Leveren 
en verwerken slakkenzand ter dikte van 0,05 m'; 

j. t.b.v. de fietspaden verwerken, door de directie ter beschikking 
gestelde, hydraulische slakken 0-40 ter dikte van 0,04 m. Leveren 
en verwerken grofdicht asfaltbeton ter dikte van 0,04 m. 

2. Na het straten de bestrating aftrillen met een trilplaat ter goedkeuring 
van de directie. De naden vol en zat invegen met zand en water; over-
tollig zand verwijderen. 

3. De hydraulische slakken worden door de directie op kavel Bz 32 ter be
schikking gesteld. 

Par. 15. Bijkomende werkzaamheden 

1. Leveren en stellen rijwielstandaards type Falco A-llB of gelijkwaardig. 

2. T.b.v. de R.W.A.-riolering de openbaar vervoersbaan opbreken en her
stellen tot genoegen van de directie. 

Par. 16. Aanwezige ondergrondse voorzieningen 

1. Over de ligging van eventueel aanwezige ondergrondse voorzieningen 
pleegt de aannemer overleg met de betrokken beheerders. De adressen van 
de betrokken beheerders zullen desgewenst door de directie worden ver-
strekt. 

2. Waar de nabijheid van ondergrondse voorzieningen de aannemer bekend is, 
of door hem kan worden vermoed, moet hij zich door het graven van proef-
gaten of anderszins overtuigen van de aanwezigheid en de juiste ligging 
daarvan. Het graven van proefgaten dient met de grootst mogelijke voor-
zichtigheid te geschieden. 

3. De aanwezige ondergrondse voorzieningen zonder verrekening zo nodig 
stutten of anderszins veilig stellen ten genoegen van de betrokken be
heerders. 

4. Indien beschadigingen, van welke aard ook, aan ondergrondse voorzie
ningen worden aangebracht, moet de aannemer daarvan terstond mededeling 
doen aan de directie en aan de betrokken beheerder. 

5. De aannemer is, mede in het onder ten 3e genoemde geval, ten voile aan-
sprakelijk voor alle schade door hem of door voor hem werkend personeel 
aan ondergrondse voorzieningen toegebracht. Dergelijke schade zal op 
zijn kosten vanwege de beheerder van de betrokken ondergrondse voorzie
ningen worden hersteld; zo nodig worden de kosten op de aannemingssom 
ingehouden. 

6. Onverminderd het hierboven bepaalde, is de aannemer gehouden om twee 
werkdagen van te voren aan een door de betrokken leidingbeheerder op 
te geven meldadres het tijdstip te melden waarop bij het graafwerk con
tact met aanwezige ondergrondse voorzieningen kan worden verwacht. 
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Het is de aannemer niet geoorloofd enige wijziging te brengen in de 
constructie, plaats of ligging van aanwezige ondergrondse voorzieningen, 
zonder toestemming van de directie en betrokken beheerders. 

Par. 17. Materialen 

1. De directie levert de benodigde gebakken klinkers (dik formaat 0,195 x 
0,085 x 0,064 m). Data van aanvoer regelt de aannemer in overleg met 
de leverancier. 

2. De directie levert de benodigde hydraulische slakken. 

3. De aannemer moet genoegen nemen met de hierboven vermelde ter beschik
king gestelde materialen, zoals ze hem worden overgedragen ook indien 
zij niet geheel zouden overeenkomen met de in dit bestek of in de A.V.W. 
gegeven beschrijving. 

4. Alle andere, volgens dit bestek benodigde bouwstoffen moeten nieuw zijn 
en door de aannemer worden geleverd. 

5. De onderstaande door de aannemer te leveren materialen moeten voldoen 
aan de daarachter gestelde eisen. Diverse fabrikaten ter beoordeling 
en onder goedkeuring van de directie. 
a. Betonbuizen 

b. Betonnen controleputten 

c. Betonnen omrandingen 

d. Metselstenen 

e. Onkruidverdelgendmiddel 

f. Kunststof controleputten 

Putranden met deksels voor be-
tonputten (zwaar verkeer) 

de buizen leveren volgens NEN 7025. 
De inlaatopeningen moeten geschikt 
zijn voor aansluiting van p.v.c-
buizen 0 125 mm. De buis moet daar
toe voorzien zijn van een plaatse-
lijke verzwaring van de buiswand 
en p.v.c.-instortmof 0 125 mm met 

stootrand en een muurkraag. De 
stootrand dient door minimaal 30 mm 
beton te worden gesteund. Het 
geheel afsluiten met een passend 
p.v.c.-kapje. 
Volgens NEN 7035. De betonbuizen 
en betonnen controleputten moeten 
door een fabrikant worden geleverd. 
gewapend getrilde omrandingen 900 
x 900 mm, aansluitend op polyester 
putschachten. 
vuilwerkklinkers w.f. 
Philips Duphar Casaron of gelijk
waardig, dit ter goedkeuring van 
de directie. 
polyester controleputten, met 
stroomprofielen en passende afron-
dingsstralen en vlakke bodems; 
volgens typetekening Al-103.150. 
gietijzeren putranden volgens 
N-352 bestaande uit g.ij.-rand 
en aangestorte verankerde beton-
voet, totale randhoogte 230 mm, 
putmaat 600 x 600 mm en g.ij.-dek
sel, dagmaat 0 520 mm voorzien van 
de letters "RW" met neoprene ring 
die driezijdig ligt opgesloten. 
Gietijzeren delen moeten fabrieks-
matig worden behandeld met teer-
epoxyverf zwart tot een droge laag
dikte van 0,2 mm. 
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h. Putranden met deksels voor 
polyesterputten (zwaar verkeer) 

i. Betonstenen 
j. Betontegels 
k. Trottoir- en opsluitbanden 
1. Materiaal voor asfaltverhar-

dingen 
m. Bandage 
n. Kit 

o. P.v.c.-buizen 
p. P.v.c.-hulpstukken 

q. Trottoir- en straatkolken 

r. Gebakken klinkers w.f. 

geasfalteerde g.ij.-putranden 
N-352, bestaande uit geheel g.ij.-
rand en deksel, dagmaat 0 520 mm 
putmaat 590x590 mm, randhoogte 
175 mm. Deksel voorzien van een 
neoprene ring welke driezijdig 
ligt opgesloten. 

Gietijzeren delen moeten fabrieks-
matig worden behandeld met teer-
epoxyverf zwart, tot een droge 
laagdikte van 0,2 mm. 
volgens NEN 7000, dik 0,08 m 
volgens NEN 7014 
volgens NEN 7015 
volgens de "Eisen" 

"Denso" of gelijkwaardig 
met lange asbestvezels ter keuze 
van de directie 
volgens NEN 7045, klasse 34 
volgens ontwerpnorm NEN 7046 klas
se 34 

met polyester bovenstuk en g.ij.-
kopstuk, p.v.c.-onderbak met stank-
afsluiter en aansluiting 0 125 mm. 
Geschikt voor resp. 6 en 10 ton 
bovenbelasting. Deksels scharnie-
rend en vergrendelbaar. 
kleur rood, sortering 1-6, kwali-
tiet A. volgens de "Eisen". 

6. De bouwstoffen zo tijdig aanvoeren, dat de resultaten van de daarop 
te verrichten laboratoriumproeven, zeefproeven enz. bekend zijn voor 
zij worden gebruikt. 

7. De materialen, waarvan levering onder "K.O.M.O."-garantiemerk, "K.O.M.O.' 
certificaat of "K.O.M.O."-garantie mogelijk is, of die kunnen worden be
trokken uit een bedrijf, dat beschikt over een "K.O.M.O."-certificaat 
van vervaardiging, moeten worden geleverd onder "K.O.M.O."-garantiemerk, 
"K.O.M.O."-certificaat of "K.O.M.O."-garantie, dan wel in de daarvoor 
in aanmerking komende gevallen worden betrokken uit een bedrijf dat 
over een "K.O.M.O."-certificaat van vervaardiging beschikt. Een over-
zicht van de materialen, constructies en bedrijven, waarvoor "K.O.M.O."-
waarborgen gelden is verkrijgbaar bij het bureau van de Stichting 
"K.O.M.O.". 
Voor materialen, waarvoor geen kwaliteitswaarborg op grond van een van 
de vorengenoemde regelingen kan worden verkregen, dient een opdracht 
tot keuring aan het Keuringsinstituut "K.I.W.A." te Rijswijk te worden 
verstrekt. 
Het keuringsinstituut dient dan tenminste 3 dagen voordien gewaarschuwd 
te worden. 

8. De keuring geschiedt op de voor verwerking aangevoerde materialen en 
constructiedelen overeenkomstig par. 18 van de A.V.W. met de hierna 
volgende wijzigingen en aanvullingen. 
Keuringen op de fabriek, winplaats of opslagplaats van de aannemer of 
de leveranciers van de materialen en constructiedelen geschieden onder 
nadrukkelijk voorbehoud, dat bij goedkeuring het transport en opslag-
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risico geheel voor rekening van de aannemer blijft. De aannemer of 
leverancier moet waarborgen, dat de buiten het bouwterrein goedgekeurde 
materialen en constructiedelen afzonderlijk worden gehouden en aange-
voerd. 
Goedgekeurde materialen en constructiedelen mogen zonder toestemmingen 
van de directie niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan waar
voor zij krachtens de goedkeuring bestemd zijn. 

9. Indien laboratoriumonderzoek resp. beproeving wordt verlangd, geschiedt 
dit door de directie of een door de directie aan te wijzen keuringsin
stituut. Het onderzoek resp. beproeving kan met goedkeuring van de di
rectie ook geschieden door de aannemer of leveranciers. 
De directie moet bij het onderzoek resp. beproeving aanwezig zijn en 
kan tevens inzage van de rapporten of controle van de te gebruiken ap
paratuur verlangen. 

10. Alle keuringsrapporten en beproevingsresultaten worden voorgelegd aan 
de directie en in geval van keuring door derden rechtstreeks aan de 
directie toegezonden. Bovendien moet een afschrift van het rapport 
worden verzonden naar de met de controle op de keuring belaste ambte-
naar te Lelystad. De aannemer ontvangt desgewenst van de resultaten 
en rapporten afschrift. 

11. Alle keuringskosten komen zowel in geval van goedkeuring als in geval 
van afkeuring voor rekening van de aannemer of leverancier. Een en 
ander is in afwijking van het gestelde in par. 18 van de A.V.W. 

12. De materialen zo tijdig afroepen dat aan de in de voorschriften vereiste 
verhardingsperiode kan worden volstaan. 

Par. 18. Directiebehoeften 

1. De aannemer stelt een directiewagen ter beschikking met een vloeropper-
vlak van ca. 10 m2. 

2. Tot de hulpmiddelen, bedoeld in par. 23 van de A.V.W., worden geacht 
te behoren: 
- 1 waterpasinstrument; 
- 12 jalons, 2 meetveren (20 m en 50 m); 
- 1 hoekspiegel, evenals alle nodige piketten; 
- 1 sondeer apparaat. 

3. De aannemer dient tevens in het directieverblijf een brandvrije stalen 
afsluitbare kast van minimaal 100 liter inhoud aan de directie ter be
schikking te stellen. 

4. Het aanbrengen van een telefooninstallatie ten dienste van de directie 
wordt niet verlangd. 

5. De aannemer stelt de nodige meethulpen ter beschikking van de directie 
voor het verrichten van metingen e.d. alsmede voor het verzamelen van 
gegevens ten behoeve van revisietekeningen. 

Par. 19. Tijdsbepaling en betaling 

A. Tijdsbepaling 

1. Onmiddellijk na de opdracht moet met het werk worden begonnen. De werk
zaamheden zodanig voortzetten dat het gehele werk uiterlijk na 80 werk
bare werkdagen gereed is voor oplevering. 

2. In aanvulling op par. 42 van de A.V.W. zal voor elke werkdag, waar-
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mee bovengenoemde termijn wordt overschreden, een korting van / 200,— 
op de aannemingssom worden toegepast. 

3. Na de oplevering van het betreffende gedeelte zal een onderhoudstermijn 
van 2 maanden in acht worden genomen als bedoeld in par. 11, lid 1 van 
de A.V.W. 

4. Het werken buiten de normale tijden̂ f- het werk in meer ploegen e.d. 
vereisen de goedkeuring van de directie. 

5. Uitsluitend vertragingen voortkomend uit werkzaamheden e.d. die door 
de opdrachtgever of derden in opdracht van de Rijksdienst voor de 
Ijsselmeerpolders worden verzorgd, geven de aannemer recht op een 
overeenkomstige verlenging van de termijnen, indien de aannemer tijdig 
aantoont dat de desbetreffende vertraging niet kan worden voorkomen 
of verminderd door wijziging in de volgorde der werkzaamheden. 

B. Betaling 

1. De betaling van de aannemingssom zal met inachtneming van het in par.40 
van de A.V.W. bepaalde, geschieden in maandelijkse termijnen. 

2. De aannemer dient hiertoe voor de vijfde van elke maand een gespecifi-
ceerde declaratie in, afgesloten op de laatste vrijdag van de vooraf-
gaande maand. 

3. Ter bepaling van de termijnbetalingen dient de aannemer bij de aanvang 
van het werk ter goedkeuring van de directie een gespecificeerde beta-
lingsstaat in, sluitend op de aannemingssom. 
Voorts verstrekt hij regelmatig de nodige gegevens aan de directie om 
de grootte van de termijnbetalingen te kunnen bepalen. 

4. De directie zal de aannemer steeds zo spoedig mogelijk en in ieder geval 
voor de vijfde van elke maand opgave verstrekken van het bedrag, waar
voor hij de declaratie kan indienen. Daartoe berekent de directie aan de 
hand van de in lid 3 genoemde betalingsstaat, telkens aan het einde van 
iedere maand, tot hoever het werk is gevorderd. 

b. De aannemer zal ter meerdere zekerheid van de nakoming van zijn verplich
tingen, direct na de opdracht, doch uiterlijk voor het verschijnen van 
de eerste betalingstermijn, een deugdelijke bankgarantie groot 5% van 
de aanneemsom, volgens het bij het bestek gevoegde model, aan de opdracht
gever verstrekken. Deze bankgarantie vervalt wanneer de aannemer aan al 
zijn verplichtingen heeft voldaan. 
Indien de in de vorige zin bedoelde zekerheidsstelling niet voor het 
verschijnen van de eerste betalingstermijn is ontvangen en akkoord bevon
den, wordt het bedrag van de zekerheidsstelling ingehouden op de eerste 
betalingstermijn en zonodig op de daaropvolgende betalingstermijnen totdat 
de bovenbedoelde zekerheidsstelling zal zijn ontvangen en akkoord bevon
den. 

6. De Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders behoudt zich het recht voor 
zijn tegenvorderingen wegens kampgelden, geleverde materialen, verrich
te diensten enz., met de termijnen te verrekenen. 

Par. 20. Meer- en minderwerk 

Op meerwerk ten gevolge van bestekswijzigingen en op bijwerk zijn alle 
bepalingen van het bestek onverkort van toepassing. De directie is be-
voegd eventueel meerwerk aan derden op te dragen, of door de opdracht
gever zelf te laten verrichten. In dat geval heeft de aannemer geen 
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aanspraak op enige vergoeding. 

2. Indien na opdracht wijzigingen moeten worden aangebracht in het werk, 
zal het daaruit voortvloeiende meer- en minderwerk worden verrekend 
voor zover deze wijzigingen op schriftelijke last van de directie zijn 
geschied. 

3. Betreffen het wijzigingen, leveringen en werkzaamheden waarvoor een ver
rekening is opengesteld, dan geschiedt de verrekening.zoals aldaar is 
omschreven. 
Betreft het andere werkzaamheden of leveringen, dan zal zo mogelijk te-
voren een prijs tussen directie en aannemer worden overeengekomen. 
De werkzaamheden en leveringen ten gevolge van wijzigingen zullen al
leen voor verrekening in aanmerking komen, indien en voor zover hiervan 
per dag gespecificeerde lijsten, staten of bonnen, die door de directie 
zijn gewaarmerkt, worden overlegd. 

4. Van alle verrekeningen zullen doorlopend genummerde opdrachten tot meer-
of minderwerk door de directie worden opgemaakt. 
De aannemer moet alle voor de verrekening noodzakelijke gegevens zo mo
gelijk 14 dagen na het voltooien van de desbetreffende werkzaamheden 
gespecificeerd aan de directie verstrekken. Bijlagen, fakturen van le
veranciers e.d. nodig voor het opmaken van opdrachten tot meer- of min
derwerk, moeten door de aannemer in viervoud worden bijgevoegd. 

Par. 21. Hoeveelheden en verrekening 

1. De aannemer dient bij zijn inschrijving onderstaande hoeveelheden op te 
nemen voor beschikbaarstelling van werknemers en materieel. Verrekening 
geschiedt op basis van deze hoeveelheden tegen de verrekenprijs, genoemd 
op de bij het bestek behorende staat van verrekenprijzen. 
a. Werknemer, loongroep V 50 uur 
b. Shovel tot 1500 1 40 uur 
c. Vrachtauto, laadvermogen 12 ton 40 uur 
d. Hydraulische graafmachine, bakin-

houd tot 900 1 40 uur 

2. Vorengenoemde ter beschikking te stellen werknemers moeten volwassen 
werknemers zijn volgens de C.A.O. en naar het oordeel van de directie 
geschikt zijn voor de hun op te dragen werkzaamheden en moeten zijn 
voorzien van het hiervoor nodige gereedschap. Verrekend zullen worden 
uitsluitend het aantal uren, dat de werknemers werkelijk ter beschikking 
van de directie zijn geweest; reisuren e.d. komen derhalve niet voor 
verrekening in aanmerking. De kosten voor reisuren, reiskosten, sociale 
lasten, arbeidsvoorwaarden, gereedschap, renteverleis, algemene kosten 
en winst worden geacht te zijn begrepen in vorengenoemde verrekenprij
zen. 

In de verrekenprijzen voor materieel zijn bediening, brandstof, smeer-
middelen, algemene kosten en winst begrepen, echter geen vervoer. De 
verrekenprijzen zijn exclusief omzetbelasting. 
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TWEEDE AFDELING. Voorschriften voor de uitvoering 

Artikel 2. Algemene Voorwaarden 

A.l. Op dit werk zijn, voor zover daarvan in dit bestek niet is afgeweken, 
van toepassing: 
a. De Algemene Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1968, vast

gesteld bij de beschikking van de Minister van Verkeer en Water-
staat van 27 januari 1969, no. U 6049, Hoofddirectie van de Water-
staat (A.V.W. 1968), in dit bestek aangeduid als A.V.W. aangevuld 
met de bepaling dat onder "Directie" bedoeld in par. 3 wordt ver
staan "Het Hoofd van de Hoofdafdeling Stedebouw en Openbare Werken 
van de Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders". Vorenbedoelde di
rectie is bevoegd ook andere personen aan te wijzen om als direc
tie op te treden of de directie bij te staan. 

b. De "Eisen" door de Rijkswaterstaat gesteld aan bouwstoffen voor 
de wegenbouw 1972; tweede druk 1974 ("Eisen"). 

2. Voor zover de "Eisen" in de plaats treden, respectievelijk wijzigingen, 
aanvullingen of uitbreidingen zijn van de bepalingen van de vierde af-
deling der A.V.W. gaan de bepalingen van de "Eisen" boven die van de 
A.V.W. 

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

4. Onverminderd het bepaalde in par. 5 lid 1 sub c van de A.V.W. zullen 
aan de aannemer ten behoeve van de uitvoering alle detailtekeningen 
gratis in viervoud beschikbaar worden gesteld. Indien"door de aannemer 
meer exemplaren worden verlangd, zullen hem deze in rekening worden 
gebracht. 

5. Aan par. 2. lid 2 van de A.V.W. wordt toegevoegd: op dit werk zijn 
van toepassing de door de Stichting K.O.M.O. als aanvaard gepubliceerde 
kwaliteitseisen, beoordelingsrichtlijnen en ontwerpen, zoals deze drie 
maanden voor de dag van aanbesteding luidden. 

B.l. Indien bij het grondwerk voorwerpen aan het licht komen als vaatwerk, 
munten, wapenen, beenderen, lijkkisten, palen, stenen, enz., die van 
hoge ouderdom schijnen te zijn, dient daarvan onmiddellijk aan de di
rectie kennis te worden gegeven. Het is van het grootste belang, dat die 
overblijfselen gedurende enige dagen tot nader deskundig onderzoek 
beschikbaar blijven in de toestand waarin zij in de bodem worden aangetroffen, 
het graafwerk moet in de omgeving van de vondst worden gestaakt. 

2. Het is van belang, dat bij het aantreffen van een explosief voorwerp 
of een verdacht voorwerp, dat explosief zou kunnen zijn, onmiddellijk 
iedere activiteit rondom het verdachte voorwerp wordt gestaakt. 
Als het voorwerp in een machine wordt aangetroffen moet de machine on
middellijk worden stopgezet. 

3. De directie heeft het recht, de werkzaamheden in de onmiddellijke om
geving van het sub 2 bedoelde voorwerp stop te zetten, zonder dat de 
aannemer hiervoor enig recht kan doen gelden op enige bijbetaling of 
schade vergoeding. 

Artikel 3. Rapporten en dagboek 

1. In overeenstemming met paragraaf 27, lid 1 van de A.V.W. maakt de 
directie wekelijks rapporten op. 
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2. Naast de in lid 1 bedoelde rapporten houdt de directie een dagboek bij 
als bedoeld in paragraaf 27, lid 6 van de A.V.W. 

3. De aannemer moet bij de directie alle opgaven, staten, lijsten en kwi-
tanties, die de directie voor het houden van toezicht en controle nodig 
oordeelt, indienen. 

Artikel 4. Asfaltbetonverhardingen 

Vooronderzoek en bedrijfscontrole 

1. Door de aannemer moet vooronderzoek worden verricht betreffende de gra
der ing van de minerale grondstoffen, het opneemvermogen voor bitumen 
van vulstof, en de Marshallstabiliteit en -vloei van de asfaltmengsels. 
De uitslagen van deze onderzoeken dienen de directie minstens 1 week 
voor het geplande tijdstip van verwerking van het desbetreffende meng-
sel ter hand te worden gesteld. Alvorens mag worden overgegaan tot ver
werking van het desbetreffende mengsel dient dit door de directie na 
overleg met de keuringsambtenaar Wegenbouw van de Rijksdienst voor de 
Ijsselmeerpolders te zijn goedgekeurd. 

2. Het Marshallonderzoek dient op basis van de te gebruiken grondstoffen 
te worden verricht voor de aanvang van de produktie der respectievelijke 
asfaltmengsels en voor wijziging van de te gebruiken grondstoffen in 
de loop van het werk. Hierbij dient tevens de holle ruimte van de Mars-
hallcilinders te worden bepaald. Het onderzoek dient te worden uitge
voerd overeenkomstig de procedures omschreven in de paragrafen 4.3.1. 
en 4.3.2. van de "Aanbevelingen voor bedrijfscontrole in de Wegenbouw 
(A.B.C.W.)". 

3. De directie behoudt zich overigens het recht voor om voor rekening van 
de aannemer het in de leden 1 en 2 bedoelde vooronderzoek c.q. aanvul-
lend Marshallonderzoek te laten verrichten door een door haar aan te 
wijzen laboratorium, teneinde vast te stellen of aan de Marshalleisen 
wordt voldaan en of de gewenste samenstelling kan worden gehandhaafd. 

4. Ter bepaling van de gradering en het bitumengehalte zullen per werkdag 
snelextracties worden verricht op monsters, welke zijn onttrokken aan 
de opslagsilo van de menginstallatie of aan de middelen van vervoer. 
Bij een dagproduktie kleiner dan 250 ton kan met 1 snelextractie worden 
volstaan, terwijl bij dagprodukties kleiner dan 500 ton c.q. groter dan 
500 ton met 2, respectievelijk 3 snelextracties kan worden volstaan. 

5. Als bedrijfscontrole dient tevens regelmatig Marshallonderzoek te wor
den verricht van bij de asfaltmenginstallatie uit specie geslagen proef-
stukken overeenkomstig paragraaf 4.3.3. van de "Aanbevelingen voor be
drijf scontrole in de wegenbouw (A.B.C.W.)". Hiertoe dient bij de asfalt
menginstallatie Marshallverdichtingsapparatuur aanwezig te zijn. 

6. De uitvoering van de bedrijfscontrole dient ten genoege van de directie 
te zijn en de analyse-rapporten moeten dagelijks aan de directie ter 
hand worden gesteld. 

7. Bouwstoffen, die niet of onvolledig door de aannemer kunnen worden onder
zocht, mogen slechts worden verwerk nadat de aannemer uit door leveran
ciers van de bouwstoffen verstrekte gegevens of door derden verricht 
onderzoek heeft vastgesteld dat de bouwstoffen aan de gestelde eisen 
voldoen. De aannemer dient de directie kennis te laten nemen van alle 
hem omtrent de bouwstoffen bekende technische gegevens. 

8. De aannemer dient voorts regelmatig een onderzoek in te stellen naar de 
dichtheid van het zandbed. Dit onderzoek dient te geschieden overeen
komstig de voorschriften vermeld elders in dit bestek c.q. in de "Eisen". 
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9. Voor het onderzoek van asfaltmengsels dient op het werk of bij de as-
faltinstallatie een laboratorium aanwezig te zijn voorzien van alle 
benodigde apparatuur en chemicalien. De inrichting daarvan moet geheel 
ten genoegen van de directie zijn, evenals het aantal en de kundigheid 
van het laboratoriumpersoneel. 

10. De directie heeft de bevoegheid zelf de vereiste controles uit te 
voeren, waartoe de aannemer personeel, apparatuur en materialen ter 
beschikking moet stellen. 

11. Ten behoeve van de monsterneming dient de nodige apparatuur, waaronder 
een machine voor het boren van cilinders met een diameter van 0,100 m 
beschikbaar te zijn. Ten behoeve van vlakheidsmetingen dient een zelf-
registrerende rolrij beschikbaar te zijn. Een en ander inclusief het 
bedienend personeel. 

12. Alle kosten, welke verband houden met vooronderzoek en bedrijfscontrole 
komen ten laste van de aannemer. 

13. Het asfalt moet binnen 10 uur na de bereiding zijn verwerkt. Langduriger 
opslag mag alleen plaatsvinden indien dit geschiedt in zodanig verwarmde 
en luchtdicht gesloten silo's dat oververhitting en overmatige oxydatie 
van het bindmiddel worden voorkomen. 

14. Indien het werk door enige omstandigheid zodanige vertraging heeft ver
kregen, dat het verwerken van asfalthoudende materialen in afwijking 
van het door de directie goedgekeurde tijdschema, niet gereedgekomen 
is voor de periode dat het verwerken van dergelijke materialen verboden 
is ingevolge de betreffende bepalingen van de A.V.W., kan de di
rectie het werk geheel of gedeeltelijk schorsen. Een dergelijke schor
sing van het werk wordt niet geacht te zijn een schorsing als bedoeld 
in par. 14 der A.V.W. 

B. Hoeveelheden en verrekening 

1. Ongeacht de wijze van verrekening (in m2 of in tonnen) dienen aan het 
einde van elke werkdag aan de directie in staatvorm de door opmeting 
bepaalde oppervlakten en de die dag verwerkte hoeveelheden in kilogram-
men te worden opgegeven. Daarbij dient onderscheid te worden gemaakt 
voor wat betreft de verschillende asfaltbetonmengsels en moet de plaats 
van verwerking nauwkeurig worden vastgesteld. 

2. De controle van de verwerkte hoeveelheden asfalt geschiedt mede aan de 
hand van de aan de directie voor de verwerking af te geven weegbonnen. 
Elke asfaltauto moet daartoe voor en na het laden worden gewogen op een 
door de directie goedgekeurde automatische weegbrug. 
De aannemer dient hiertoe de weegbrug voor het gebruik en daarna zo dik-
wijls als de directie dit verlangt, te laten ijken. 
Op de namens de aannemer getekende weegbonnen dienen zowel het bruto-
als het nettogewicht van de auto te zijn aangegeven, alsmede het nummer 
van het kentekenbewijs en de datum en het tijdstip van de weging. 

3. Het aanbrengen van wijzigingen in de mengselsamenstellingen, ten opzich
te van het mengsel met de in de "Eisen" als gewenst aangegeven massaper-
centages van de bestanddelen, in het kader van de goedkeuring van de 
mengselsamenstellingen door de directie zal alleen aanleiding kunnen 
geven tot verrekening van asfaltbitumen. Verrekening van meer of minder 
te verwerken asfaltbitumen zal plaatsvinden voor zover een wijziging 
van het asfaltbitumengehalte groter is dan 0,3%. Als prijs voor het 
asfaltbitumen wordt gehanteerd de standaardprijs geldende op de datum 
van aanbesteding en vastgesteld door de "Commissie Standaardprijzen en 
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- lonen". De desbetreffende hogere of lagere kosten zullen als meer-
of minderwerk worden verrekend. 

Garantie 

De aannemer verstrekt een garantieverklaring als bedoeld in paragraaf 
22 van de A.V.W. inhoudende dat hij gedurende een termijn van drie jaar 
na de oplevering zich garant stelt voor de deugdelijkheid van de verhar
ding, voor zover deze door hem is aangebracht. 

Artikel 5. Maatregelen i.v.m. verkeer 

1. Gedurende en als gevolg van de uitvoering van het werk het wegverkeer 
zo min mogelijk stremmen en/of hinderen. 

2. Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk, nabij het werk ge-
legen weggedeelten en/of naast de weg gelegen bermen, bermsloten, en 
overige maaiveld naar het oordeel van de directie worden of zijn bescha-
digd of zijn vervuild, zal de aannemer op eerste aanzegging van de 
directie die weggedeelten herstellen respectievelijk reinigen en de 
taluds van bermen, bermsloten, en overig maaiveld in de oorspronkelijke 
staat terugbrengen ten genoegen van de directie. 

3. Als de werkzaamheden daartoe aanleiding geven, dienen geplaatste waar-
schuwingsborden te worden verwijderd of te worden afgedekt. 
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DERDE AFDELING. Voorschriften van algemene aard 

Artikel 6. Ongevallen 

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

2. Indien de aanwezigheid van ratten op het werkterrein het noodzakelijk 
maakt middelen aan te wenden ter bestrijding, is de aannemer verplicht 
daarvoor contact op te nemen met de desbetreffende ambtenaar van het 
Openbaar Lichaam "Zuidelijke Ijsselmeerpolders". 

Artikel 7. Sociale voorzieningen, orde en veiligheid 

1. De aannemer moet op het werk, ten behoeve van zijn werknemers voorzienin
gen treffen en in goede staat onderhouden, overeenkomstig de bepalingen 
vervat in de publikatie van de arbeidsinspectie P No. 58 betreffende be
drijf shygienische voorzieningen in het bouwbedrijf. 

2. Eerste Hulp Bij Ongelukken moet kunnen worden verleend. Een verbandkist 
moet in het aannemersverblijf op het werk aanwezig zijn. 

Artikel 8. Huisvesting van werknemers 

1. Indien voor werken in Flevoland vanwege de aannemer huisvesting aan de 
werknemers moet worden verleend, kan dit, voor zover er plaatsruimte 
beschikbaar is, geschieden in de daarvoor door de Rijksdienst voor de 
Ijsselmeerpolders bestemde werknemerskampen en onder voorwaarden welke 
hiervoor zijn bepaald in het "Reglement voor huisvesting van personen 
in de personeelsverblijven van de Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders". 

2. Het onderbrengen van werknemers in woonketen en woonschepen is niet 
toegestaan. 

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

Artikel 9. Verrekening in verband met wijzigingen in loonkosten 

1. Na de datum van aanbesteding optredende wijzigingen in de loonkosten 
van alle ten behoeve van het werk te werk gestelden worden verrekend 
overeenkomstig de hierna volgende bepalingen en met inachtneming van 
de in lid 2 genoemde beperking. 

2. Voor wat betreft het tweede en elk daaropvolgend jaar na datum van aan
besteding vindt de verrekening van de wijzigingen plaats voor zover het 
bedrag daarvan het hierna genoemde percentage van het bedrag aan loon
kosten, dat begrepen is in hetgeen de aannemer toekomt voor werk ver
richt in dat jaar, te boven gaat. 
Dit percentage bedraagt voor het tweede jaar 2, voor het derde jaar 4 
en voor elk daarop volgend jaar telkens 2 meer. 
Voor wat betreft het le jaar na de datum van aanbesteding vindt de ver
rekening van de wijzigingen zonder beperking plaats. 

3. De verrekening geschiedt met behulp van de in lid 9 bedoelde bedragen 
aan loonkosten en de na de datum van aanbesteding optredende wijzigingen 
van het in lid 4 genoemde normloon. 

4. Onder normloon wordt verstaan het normloon vastgesteld door de Commissie 
Standaardprijzen en -lonen voor werknemers in de water-, spoor- en we
genbouw. 
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5. De door de lid 4 genoemde Commissie vastgestelde normlonen zijn bindend 
voor beide partijen. 

6. Met inachtneming van de in lid 2 bedoelde beperkingen worden verrekend 
de met de wijzigingen van het in lid 4 genoemde normloon overeenkomstig 
percentages van de bedragen aan loonkosten die begrepen zijn in hetgeen 
de aannemer toekomt voor werk verricht na het ingaan van die wijzigingen. 

7. Een in lid 6 bedoeld percentage van een bedrag aan loonkosten wordt ge-
vonden door het normloon van de in lid 4 genoemde werknemers ten tijde 
van de uitvoering van het verrichte werk te verminderen met het normloon 
van dezelfde werknemers geldende op de datum van aanbesteding en dit 
verschil uit te drukken in een percentage van laatstbedoelde normloon. 

8. Het bedrag aan loonkosten, dat geacht wordt te zijn begrepen in de 
aannemingssom wordt gesteld op 40% van de aannemingssom. 

9. Het bedrag aan loonkosten, dat is begrepen in hetgeen de aannemer toe
komt voor verricht werk, wordt eveneens op het in lid 8 genoemde per
centage daarvan gesteld. 

10. De verrekening van hetgeen de aannemer ingevolge het bestek toekomt en 
van de daarop betrekking hebbende wijzigingen in loonkosten zal zoveel 
mogelijk gelijktijdig geschieden. 

11. Werkzaamheden uitgevoerd tegen in de aannemingsovereenkomst vermelde 
verrekenprijzen worden ten aanzien van bovenbedoelde verrekening ge
acht deel uit te maken van het werk. Opdrachten tot uitvoering van bij-
komende werkzaamheden, welke niet in het bestek zijn voorzien en anders 
dan tegen in de aannemingsovereenkomst vermelde verrekenprijzen worden 
verrekend, worden ten aanzien van bovenbedoelde verrekening als afzon-
derlijke werken beschouwd. 

12. Indien de aannemer het werk niet binnen de daarvoor gestelde termijn 
- verleend uitstel daaronder begrepen - heeft uitgevoerd, blijven wij
zigingen van het normloon als bedoeld in lid 4 bij de verrekening bui
ten beschouwing voor zover die wijzigingen zijn ingegaan na het ver-
strijken van bedoelde termijn. 

Artikel 10. Verrekening in verband met wijzigingen van prijzen, mate
rialen en brandstoffen 

1. Indien na de datum van aanbesteding wijzigingen optreden in de prijzen 
van de te leveren materialen, uitgezonderd hulpmaterialen of van de 
voor de uitvoering van het werk benodigde brandstoffen zullen de daar-
uit voortvloeiende hogere of lagere kosten, met inachtneming van het 
in de volgende leden bepaalde, aan de aannemer worden vergoed resp. op 
de aanneemsom worden gekort. 

2. Voor verrekening wegens prijswijziging als het in het eerste lid bedoel
de komen uitsluitend in aanmerking die materialen en brandstoffen welke 
in lid 7 van dit artikel daarvoor zijn aangewezen. 

3. Geen vergoeding zal worden gegeven indien en voor zover de aannemer 
heeft nagelaten al datgene te doen wat redelijker wijze van hem kan 
worden gevorderd om risico bij de aanschaffing van materialen en brand
stoffen te beperken. 

4. De vergoeding of korting zal bedragen 100% van het verschil in prijs 
van de voor verrekening in aanmerking komende materialen en brandstof
fen. 
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5. Onder verschil in prijs wordt in dit artikel verstaan het verschil tus
sen de standaardprijs, geldende op het tijdstip, waarop de aanschaffing 
geschiedde of met het inachtnemen van het bepaalde in lid 3 had behoren 
te zijn geschied en de standaardprijs geldende op de datum van de aan
besteding. 

6. Onder standaardprijzen in het vorig lid bedoeld, worden verstaan de 
prijzen, welke periodiek zullen worden vastgesteld door de Commissie 
Standaardprijzen- en lonen. De door deze Commissie vastgestelde prijzen 
zijn bindend voor beide partijen. 

7. Voor verrekening als bedoeld in lid 2 komen in aanmerking alle materi
alen en brandstoffen waarvoor standaardprijzen geldende op de datum 
van aanbesteding worden vastgesteld met dien verstande dat de brandstof
fen slechts in de verrekening worden betrokken voor zover zij zijn ver-
bruikt: 
a. op het in par. 5 lid b van de A.V.W. bedoelde terrein of water 

waarop of waarin het werk moet worden uitgevoerd 
b. op de in par. 15 lid 1 van de A.V.W. bedoelde oppervlakten van 

grond of water, die in het bestek als werkterrein zijn aange-
duid. 

8. Werkzaamheden uitgevoerd tegen in de aannemingsovereenkomst vermelde 
verrekenprijzen worden ten aanzien van bovenbedoelde verrekening geacht 
deel uit te maken van het werk. Opdrachten tot uitvoering van bijkomen-
de werkzaamheden, welke niet in het bestek zijn voorzien en anders dan 
tegen in de aannemingsovereenkomst vermelde verrekenprijzen worden ver
rekend, worden ten aanzien van bovenbedoelde verrekening als afzonder-
lijke werken beschouwd. 

9. Indien de aannemer het werk niet binnen de daarvoor gestelde termijn 
- verleend uitstel daaronder begrepen - heeft uitgevoerd, blijven wij
zigingen van de standaardprijzen als bedoeld in lid 6 bij de verreke
ning buiten beschouwing voor zover die wijzigingen zijn ingegaan na 
het verstrijken van bedoelde termijn. 

Artikel 11. Aanwijzing en aanbesteding 

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

2. Voor het werk zal geen aanwijzing ter plaatse worden gehouden. 

3. De aanbesteding zal plaatsvinden te Lelystad in het kantoor van de 
Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders, Zuiderwagenplein 2, te Lelystad 
op dinsdag, 20 december 1977 om 10.30 uur. 

4. Inlichtingen zullen worden gegeven door de afdeling Civieltechnische 
Werken van de Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders op dinsdag 6 decem
ber 1977 om 10.30 uur, in het kantoor van de Rijksdienst. 

5. De eventuele nota van inlichtingen ligt ter inzage bij de afdeling Ci
vieltechnische Werken van de Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders te 
Lelystad. 
Uiterlijk 6 dagen voor de aanbesteding zal een eventuele nota van in
lichtingen aan iedere bestekhouder worden toegezonden. De inschrijvers 
zijn verplicht zich van het bestaan van een eventuele nota van inlich
tingen te overtuigen, aangezien de besteder geen verantwoording op zich 
neemt voor de goede ontvangst. 

6. De inschrijving moet geschieden op het bijgevoegde inschrijvingsbiljet 
dan wel op een geheel overeenkomstig daaraan opgesteld biljet. 
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7. De inschrijver moet in het inschrijvingsbiljet afzonderlijk vermelden: 
a. het bedrag, waarvoor hij zich verbindt het werk aan te nemen, de 

omzetbelasting daarin niet begrepen; 
b. het bedrag van de ter zake van het werk verschuldigde omzetbelas

ting. 

8. 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. De vergoe
ding van de ter zake van het werk verschuldigde omzetbelasting zal ge
schieden overeenkomstig het bepaalde in par. 41 van de A.V.W. 

9. 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 8160". 

10. De inschrijvers moeten bestekhouders zijn. 

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

Lelystad, november 1977 

Het Hoofd van de Hoofdafdeling 
Stedebouw en Openbare Werken 

ir. F. Tellegen 

V80R l D AFSCHRIFt 
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======================= INSCHRIJVINGSBILJET ========================= 

De hierna te noemen inschrijver(s): 

a. 1. 

gevestigd te 2. 

b._ _1. 

gevestigd te 2. 

c. _1. 

gevestigd te_ _2. 

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid tot het 

maken van de terreinafwerking sportvelden zuid in gebied l.H. te Almere-

Haven volgens bestek 8160, van de Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders 

aan te nemen voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet begrepen, 

van 

f__ __3. 

(_ _gulden) 4. 

Het bedrag van de ter zake van het werk verschuldigde omzetbelas

ting bedraagt f 5. 

(_ _gulden) 6. 

De door de inschrijver(s) op te geven verrekenprijzen, waarin geen 

bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen, zijn vermeld op de hier

bij gaande ondertekende staat. 

De inschrijvers wijzen als gemachtigde om hen voor alle zaken het 

werk betreffende te vertegenwoordigen aan de hierboven onder a. 

genoemde inschr i j ver. 

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbieding te doen over

eenkomstig de bepalingen van het Uniforme Aanbestedingsreglement en 

met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn 

omschreven in het bestek. 

Gedaan te _de_ _19 

De inschrijver(s) 

a. (handtekening) 

b . (handtekening) 

c . (handtekening) 

1. Bij een natuurlijke persoon naam en voornaam voluit, bij een 

rechtspersoon duidelijke en ondubbelzinnige aanduiding. 

2. Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon 

de vestigingsplaats, met volledig adres en zonodig vermelding van 

de provincie en het land. 
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3. Inschrijvingssom in cijfers. 

4. Inschrijvingssom in letters. 

5. Bedrag van de omzetbelasting in cijfers. 

6. Bedrag van de omzetbelasting in letters. 
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RIJKSDIENST 
VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS 

L E L Y S T A D 
Smedinghuis 

STAAT VAN VERREKENPRIJZEN 

Staat van verrekenprijzen behorende bij bestek 8160 betreffende het 

maken van de terreinafwerking t.b.v. sportvelden zuid in gebied l.H. 

te Almere-Haven. 

Volgnr. Omschrijving Eenheid Verrekenprijs in gld. 
(excl. O.B.) 

c. 

Het beschikbaarstellen uur 

van een werknemer loon-

groep V 

Het beschikbaarstellen uur 

van een laadschop, bak-

inhoud tot 1500 1. incl. 

bediening 

Het beschikbaarstellen uur 

van een vrachtauto, 

laadvermogen 12 ton 

Het beschikbaarstellen uur 

van een hydraulische 

graafmachine, bakin-

houd tot 900 1. 

Gedaan te de 19 

De inschrijver(s) 

(handtekening) 
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MODEL BANKGARANTIE 

zegel 

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 het maken van de terreinaf

werking sportvelden zuid in gebied l.H. te Almere-Haven volgens bestek 

nr. 8160 van de Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders te Lelystad, 

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

de aannemer, onder afstanddoening van alle voorrechten en exceptien bij 

de wet aan borgen toegekend, inzonderheid die van uitwinning en schuld-

splitsing en van ieder beroep op het bij artikel 1885 B.W. bepaalde, te 

stellen tot borg en als solidair raededebitrice te verbinden met de 

aannemer en jegens en ten behoeve van de Rijksdienst voor de Ijsselmeer

polders te Lelystad tot een bedrag van 

/ 

(zegge gulden) 

zulks tot zekerheid van de stipte nakoming door de aannemer voornoemd 

van al zijn verplichtingen jegens de Rijksdienst voor de Ijsselmeer

polders overeenkomstig par. 19B lid 5 van bovengenoemd bestek, verbin-

dende de ondergetekende zich in geval van niet nakoming door de aan

nemer 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 Ijsselmeerpolders 

ter zake mocht of zal hebben te vorderen van de aannemer, zulks even-

wel tot een maximum bedrag van / vermeerderd met 

de wettelijke interesten, gerekend vanaf de datum der betaling tot die 

der terugbetaling en zulks zonder enig voorafgaande ingebrekestelling 

of rechtelijke tussenkomst. 

Deze garantie dient nadat de aannemer aan alle zijne verplichtingen 

heeft voldaan aan de (naam bankinstelling) 

te te worden teruggezonden 

19 







Bijlage behorende 
bij brief nr. Q^ ^ U l i 

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 d e a a n w i j z i n g v a n 

d e d i r e c t i e v o o r b e s t e k n r . 8 1 6 0 

hot maken van de t e r r e ina fwerk ing spor tve lden auid in gebied 1.1!. 
t© Almere-Haven, 

Ondergetekende, Hoofd van de Hoofdafdeling Stedebouw en Openbare Werken 

van de Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders, gevolg gevende aan het ge

stelde in artikel 2 van bovengenoemd bestek verklaart dat 

i r . N.L. van Schaik 

iS/K963EpB b e l a s t me t h e t t o e z i c h t o p de u i t v o e r i n g e n i s-toa.xjy b e v o e g d 

n a m e n s hem o p t e t r e d e n i n a l l e z a k e n de u i t v o e r i n g v a n b o v e n g e n o e m d 

w e r k b e t r e f f e n d e i n d e z i n v a n p a r . 3 v a n d e A .V.W. 1 9 6 8 . 

H e t Hoofd v a n de H o o f d a f d e l i n g 

S t e d e b o u w e n O p e n b a r e W e r k e n 

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

i/A 

W er 
at> 

7345/18.10.1976/JLD 



Bijlage behorende. 
bij brief nr, AJ L[ux 

RIJKSDIENST ^ ^ o l u° 
VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS *\>-\\^l 

Smedinghuis 
L E L Y S T A D Bestek 8160 

le NOTA VAN INLICHTINGEN 
Voor het maken van de terreinafwerking sportvelden 

zuid in gebied l.H. te Almere-Haven 

Eerste Afdeling 
Omschrijving der werken 

Artikel 1. Beschrijving 

Par. 1, lid la vervalt en wordt vervangen door: 

"het leggen van R.W.A.-riolering met bijbehorende inspectieputten". 

Par. 2, wijziging 

"typetekening kunststoffen berrieput 0 600 nr. Al-103.150" vervalt. 

Par. 8, lid 4 vervalt 

Par. 8, lid 7 vervalt en wordt vervangen door: 

"Nadat de rioolleidingen en aansluitingen door de directie zijn goedge-
keurd, moeten de sleuven worden aangevuld in lagen van max. 0,50 m onder 
zorgvuldig aanstampen". 

Par. 10, B vervalt 

Par. 11, B vervalt 

Par. 12, lid 1, wijziging 

"en de D.W.A.-rioleringen" vervalt. 
Hiervoor te lezen: "-riolerin°". 

Par. 

Par. 

Par. 

Par. 

Par. 

12, 

13, 

17, 

17, 

20, 

lid 

lid 

lid 

lid 

lid 

3 vervalt 

6 vervalt 

5f vervalt 

5h vervalt 

1 , aanvulling 

Achter "op meerwerk" plaatsen "en minderwerk", 

Lelystad, december 1977 

Het Hoofd van de Hoofdafdeling 
Stedebouw en Openbare Werken 

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

AFSCHRIFT 

. 6 - 1 2 - 1 9 7 7 / t n / 7 3 4 6 
Opgelegtf 





<?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>Almere-Haven gebied 1H Terreinafwerkin
g sportvelden zuid</ONDERDEEL>
  <SCHAAL>1:500;1:100;1:50</SCHAAL>
  <FORMAAT>C3</FORMAAT>
  <DATUM>19770805</DATUM>
  <GEWIJZIGD1/>
  <GEWIJZIGD2/>
  <GEWIJZIGD3/>
  <GEWIJZIGD4/>
  <GEWIJZIGD5/>
  <TEKENAAR>Krist</TEKENAAR>
  <BLADNR>2</BLADNR>
  <OPMERKINGEN/>
</TEKENING>





<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<TEKENING>
  <ONDERDEEL>Almere-Haven gebied 1H Terreinafwerki
ng sportvelden zuid Algemene situatie + overzicht 
werkzaamheden</ONDERDEEL>
  <SCHAAL>1:10000</SCHAAL>
  <FORMAAT>A2</FORMAAT>
  <DATUM>19770805</DATUM>
  <GEWIJZIGD1/>
  <GEWIJZIGD2/>
  <GEWIJZIGD3/>
  <GEWIJZIGD4/>
  <GEWIJZIGD5/>
  <TEKENAAR>Krist</TEKENAAR>
  <BLADNR>1</BLADNR>
  <OPMERKINGEN/>
</TEKENING>





<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<TEKENING>
  <ONDERDEEL>Almere-Haven Aanpassing drainage gebi
ed 1H zuid sportvelden O Groene Wig</ONDERDEEL>
  <SCHAAL>1:500</SCHAAL>
  <FORMAAT/>
  <DATUM>19771014</DATUM>
  <GEWIJZIGD1/>
  <GEWIJZIGD2/>
  <GEWIJZIGD3/>
  <GEWIJZIGD4/>
  <GEWIJZIGD5/>
  <TEKENAAR>HB</TEKENAAR>
  <BLADNR/>
  <OPMERKINGEN/>
</TEKENING>



NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK N.V 
GEVESTIGD TE AMSTERDAM (Handelsregister no. 31.431) 

At 

GARANTIE Nr....78-0.353 

Ondergetekende, 

Nederlandsche Middenstandsbank N.V., 
gevestigd te Amsterdam 

vVSi* ^ 0 U e n * e b b e n d e v a n de inschrijving Gebr. Reimert B.V., Schutterstraat 
Heeten (hierna te noenen "aannemer") betreffende het maken van de terreinaf! 
weeing sportvelden zuid in gebied 1 .H. te Almere-Haven volgens bestek nr 8160. 
van de Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders te Lelystad, vfSLart licIT*^^ 
ingeval van gunning van bovenvermeld werk aan de genoemd; aannemer, ondei 
afstanddoening van alle voorrechten en exception bij de wot aan boigen toe-

*SX3^-£ 3TS2 de?fflet ^!S^'«i^*i^^u;oS?S 
Kljl.sdienot voor de IjBselneerpolders to Lelystad tot een bedra/- vaa f 0 «n 
(seCEe! neson.luizen.'vijrhonuordvljftiiT ffuldcn! -ull-s )•„, ,„. , -T ^ ?'55 ' " ' 
naming door do u j . voomoid vandal S n v ^ l 2 * ngeTjege S " « ? • U p U 

bodrag van / 9.550,- vemeerderd net 4e wettelilke l n t « « ? i ? maximum 

Amsterdam, 20 Januari 1978. 

NEDERUKOSCHf MluOLWSTAKDSM;* M.V. 
Jo Gevosti&d te Amsterdam 

Na aftoop dient deze garantie terstond aan de 
Nederlandsche Middenstandsbank N.V., Postbus 
1800. Amsterdam, teruggezonden te worden. 

OPS' elefld 

?03 113< J OM • i . , - . 



archief 2x 
adm. HSOW 2x 
t.k.n. 
Gebr. Reimert B.V. 
Middenhof 87 
1354 EK ALMERE 

rijksdienst voor de ijsselmeerpolders 

lelystad / smedinghuis / zuiderwagenplein 2 / telefoon (0 32 00) 99111 / telex 4 0115 
correspondentie-adres: postbus 600 
8200 ap lelystad 

AANTBKENEK 

Nederlandsehe Middenstandsbank N.V. 

Postbus 1600 

1000 BV AMSTERDAM 

uw brief van 

•uw kenmerk 

onderwerp Bankgarantie bestek 
8160 

lelystad 14 maart 1979 

mijn kenmerk Bfd 11447 

bijlage(n) 1 

toestelnr. 2044 

verz.: 1 6 MM 1979 

Hierbij send ik U garantie no. 78-0353 van 20 januari 1978, ten 
name van Gebr. Reimert B.V. te Heeten terug, daar genoemde B.V. 
aan hear verplichtingen ter zake heeft voldaan. 

DE DIRECTEUR VAN DE RIJKSDIENST 
VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS 

Voor dezes 

K. van Aalderen 
plv. Directeur. 

Opoaloao 

bankrelatie: amrobank nv lelystad rekening 45.90.72.005 / postrekening 869847 

16- 3- 1979/aijd 



• • I -•"• I W s i S 4 . . - ' ,'• . v.-: . —.-, „ . „,._ 

rijksdienst voor de ijsselmeerpolders 

lelystad / smedinghuis I zuiderwagenplein 2 / telefoon (03200) 9 9 1 1 1 / lelex 4 0 1 15 
correspondents adres: postbus 600 
8200 ap lelystad 

j r r . h l e X J f o 
Adm. H.S.O.W. 753 
J . H . de Haas 762 

Reimer t B.V. 

S c h u t t e s t r a a t 4 

8111 BH HEETEN 

LI ^ 
' ! 

iP^r'£/<?i-r/ ^> * ^ 8 < 
. - I . . • y r f i . . . , I I i . i—. . . , . . i , r , • . i • • I . I 

Uw b r i e f van L e l y s t a d , 10 a p r i l 1979 

Uw kenmerk Mijn kenmerk Bfd 16307 T o e s t e l n r . 2049 

Onderwerp R i s i c o v e r r e k e n l n g B l j l a g e ( n ) V e r z . : \ I flPj? 1Q79 

H i e r d o o r d e e l i k U mede d a t i k , g e z i e n de b u d g e t t a l r e c o n s e q u e n t i e s , 
t o t een s p o e d i g e a f d o e n i n g van de r l s l c o v c r r e k e n i n g op n a t e r l a l e n 
van de b e n t e k k e n 3585 en 8160 w l l g e r u k e n . 

Toezend lng van Uw d e c l a r a t i e , v e r g e z e l d van de benodigde b e s c h e i d e n , 
z l e i k d e r h a l v e g a a r n e op k o r t e t e r a i j n t e g e m o e t . 

DE DIRECTEUR VAN DE RIJKSD1EIJST 
VOOR DE USSEpiEERPOLDERS 

Yoor deze: 

H. J. Mulder 
Hoofd Financials Zaken 

11-4 -79 hh 

• • • a ' e »mrct <jta<J rekunms 4 5 9 0 TZ005 / pos»*» 



rijksdienst voor de ijsselmeerpolders 

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

Reimert B.V. 

G c h u t t e r s t r a a t 4 

H E E T E N 

uw brief van lelystad 5 j u l i 1 9 7 8 

uw kenmerk rnijn kenmerk C d c 3 0 7 5 1 toestelnr. 

onderwerp bijlage(n) verz.: 

De ondergetekende draagt hierbij namens aanbesteder de hieronder 
omschreven werkzaamheden op t.b.v. bestek: 0160 - 1 . 

Verrekening zal geschieden volgens overeengekomen eenheidsprijzen 
en/of tegen prijzen als vastgesteld in de onderhandse overeenkomst 
art. 2, 3 en 4. 

Omschrijving werkzaamheden: M I N D E R W E R K 

a. Minderwerk Transportafstand aanvoer hoogovenslakken (bestek 

industrieterrein "De Vaart" ± 10 km). 

b. Meerwerk Uitbreken tijdelijke bouwstraat in gebied 1.B.2. 

' $ 

(X) Overeengekomen/Begroot/&&4ft'at bedrag: / Cr. 750*00 excl. B.T.W. 

(Indien overeengekomen/begroot zie bijgaande specificatie no.: ) 

Verwachte opleveringsdatum: gereed 

DE DIRECTEUR VAN DE RIJKSDIENST 
VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS 
Voor deze: 

(X) Doorhalen wat niet 
van toepassing is. 

Bk 33 

/% pgftelegd 

bjnkr.lati* amrobank nv leiy»fad r.kemng 45 80 rj 005 / po».!'*'»nin3 S64M" 



\ 7y^/^# 

Aimere 
Middenhof 87 

Tel. 03240 - 10906 
b.g.g. 05726-679 

Bank: N.M.B. Raalte 
Rek.nr.: 65.19.62.668 

Postgiro 164.50.04 
Nr. K.v.K. 13758 

• 

Mijne H e r e n . , 

vsVU-4 

AANNEMERS WEG- EN WATERB 

VERHUUR GRONDVERZETMACHINES 

OrXu 

*r-rrr 

T 

Rijksdienst Ijsselmeerpolders 

Zuiderwagenplein 4 

Lelystad / i\ 0 

a 

HBHten. Almere-Haven, 2 5 - 5 19 78 

^»A ̂  V 

Hierbij onze offerte n.a.v. Uw mondelinge aanvraag betreffend 

meerwerkbestek 8160 Almere-Haven 

Het aanbrengen van zand en slakken en het leveren en verwerken 

van asfalt t.b.v. aansluiting fietspad op de tunnel nabij de 

sportvelden ad / 5600,- excl. B.T.W. 

Vertrouwend U hiermee van dienst te zijn, 

Hoogachtend, 



adm. HE 
verificatie 
hr. v. Aalderen 
calculatie 750 
hr. Mes 476 
ir. v. Schaik 
hr. Versprille 
hr. Bultman 549 

rijksdienst voor de ijsselmeerpolders 

lelystad / smedinghuis / zuiderwagenplein 2 / telefoon (032 00) 9 9111 / telex 4 0115 
correspondentie-adres: postbus 600 
8200 ap lelystad 

AANTEKENEN 

Reimert B.V. 

Middenhof 87 

ALMERE 

hr. v.d. Kamp 51y 
hr. Wethmar KB 70 

uw brief van 25 mei 1978 

uw kenmerk 

onderwerp 

Y^Xuc^u^K^cvk hX Q ^ f o 

Bestek 8160 meerwerk 
no. 2; Bk 28310-Ko 8200 

lelystad 

mijn kenmerk 

bijlage(n) 

12 juli 1978 

Cdc 31765 toestelnr. 2036 

verz.: \% JULf W?9 

Naar aanleiding van Uw bovengenoemde offerte draag ik U hiermede op 
het aanbrengen van zand en slakken en het verwerken van asfalt, 
t.b.v. aansluiting fietspad op tunnelbak nabij de sportvelden in 
Almere-Haven als meerwerk op bestek 8160. 

Voor dit meerwerk zal U worden betaald de som van / 5.600,— 
(zegge: vijfduizend zeshonderd gulden) in totaal, exclusief de om
zetbelasting. 

DE DIRECTEUR VAN DE RIJKSDIENST 
VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS 

Voor deze 

ir. N. L. iran Schaik 
hkofd Civisitechniacne Werken 

13-7-78/tvl bankrelatie: amrobank nv lelystad rekening 45.90.72.005 / postrekening 869847 



\ ^ l^hfjiasm 

Almere 
Middenhof 87 

Tel. 03240 - 10906 
b.g.g. 05726 - 679 

Bank: N.M.B. Raalte 
Rek.nr.: 65.19.62.668 

Postgiro 164.50.04 

Nr. K.v.K. 13758 

• 

AANNEMERS WEG- EN WATERBOUW 

VERHUUR GRONDVERZETMACHI lifife'* t 
B RAPP. / <} h . 

1 5 JM\ 1978 

n 

Rijksdienst 1J sselmeerpol'ders 

Zuiderwagenplein 2 
Lelystad 

tf. 

Huuiun. Alimere-Haven, 1 3 - 6 

X^WWdK^ -S * 

19 78 

Mijne H e r e n . , 

Hierbij bevestigen wij de overname van 10900 stuks gebakken 

klinkers waalformaat t.b.v. bestek 8160. 

Wij stellen U voor om de kosten hiervan als minderwerk te 

verrekenen op bovengenoemd bestek,te weten: 

10900 stuks a / 267,50 per duizend / 2915, 75 

B.T.W. 18$ - 524-. 83 

/ ?44Q. 58 Totaal 

Gebr. REIMERT BJL^ 
Middenhof $T// / 
Almere-Havejpy/ 

Tel. 03240-T 



Archief 2x 
adm. HSOW 
verificatie 
hr. v. Aalderen 
calculatie 750 
hr. v.d. Kamp 
ir. v. Schaik 
ir. Tellegen 
hr. Wethmar 

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 

Firma Reimalfcr'V) 

Middenhof 87 

ALMERE 

h r . Mes 476 
h r . V e r s p r i l l e 

uw brief vanl3 juni 1978 

uw kenmerk 

onderwerp Bestek 8160 nr . 3; 
overname k l inkers ; 
Bk 28310/Ko 8200 

lelystad 25 j u l i 1978 

mijn kenmerk Cdc 33903 

bijlage(n) 

toestelnr. 2036 

verz.:2 8 JULI WB 

Naar aanleiding van Uw bovengenoemde brief deel ik U mede akkoord 
te gaan met de overname door U van 10.900 stuks gebakken klinkers 
waalformaat. 

Voor dit werk zal U in mindering worden gebracht de som van 
/ 3.373,55 (zegge: drieduizend driehonderddrieenzeventig gulden 
en vijfenvijftig cent) in totaal, exclusief de omzetbelasting, op 
de aanneemsom van bovengenoemd werk. 

DE DIRECTEUR VAN DE RIJKSDIENST 
VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS. 

Voor deze: 

Ir. F. Tellegen 
Hoofd Stedebouw en Openbare Werken 

26-7-78/tvl bankrelatie: amrobank nv lelystad rekening 45.90.72.005 / postrekening 869847 



rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders 

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

G e b r . Re imer t B.V. 

Middenhof 87 

A L M E R E - H A V E N 

. 

uw brief van 

uw kenmerk 

onderwerp 

lelystad 1 8 o k t o b e r 1 9 7 8 

mijn kenmerk C d c 4 7 3 5 9 

bijlage(n) 

toestelnr. 

verz.: 

De ondergetekende draagt hierbij namens aanbesteder de hieronder 
omschreven werkzaamheden op t.b.v. bestek: 8160 - 4 

Verrekening zal geschieden volgens overeengekomen eenheidsprijzen 
en/of tegen prijzen als vastgesteld in de onderhandse overeenkomst 
art. 2, 3 en 4. 

Omschrijving werkzaamheden: 

Verrekening uren straatmaker - zie urenlijst d.d. 26/5/1978 

en 2/60/1978 

(X) Overeengekomen/Begroot^aS&c^ilX bedrag: / 464,00 excl. B.T.W. 

(Indien overeengekomen/begroot zie bijgaande specificatie no.: ) 

Verwachte opleveringsdatum: gereed 

DE DIRECTEUR VAN DE RIJKSDIENST 
VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS 
Voor deze: 

(X) Doorhalen wat niet 
van toepassing is. 

Bk 33 

* ^ ^ 

«>«<«••?«•»<< » — o W * « . **>»»t*« t » * i m | «". r. T 9S 

Opgelegd 



rijksdienst voor de ijsselmeerpolders 

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

G e b r o e d e r s Re imer t B.V. 

Middenhof 87 

A L M E R E - H A V E N 

uw brief van 

uw kenmerk 

onderwerp 

lelystad 18 o k t o b e r 1978 

mijn kenmerk C d c 4 7 5 5 7 toestelnr. 

bi j lage(n) verz.: 

De ondergetekende draagt hierbij namens aanbesteder de hieronder 
omschreven werkzaamheden op t.b.v. bestek: 8160 ~ 5 . 

Verrekening zal geschieden volgens overeengekomen eenheidsprijzen 
en/of tegen prijzen als vastgesteld in de onderhandse overeenkomst 
art. 2, 3 en A. 

Omschrijving werkzaamheden: 

Markering-spalen 0 250 hout - lang 1.20 m' met afgeschuinde 

kop leveren (plaatsen zie urenlijst d.d. 2-6-1978). 

(X) Overeengekomen/Begroot/tofe&fcMX bedrag: / 560,00 excl. B.T.W. 

(Indien overeengekomen/begroot zie bijgaande specificatie no.: ) 

Verwachte opleveringsdatum: gereed 

DE DIRECTEUR VAN DE RIJKSDIENST 
VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS 
Voor deze: 

(X) Doorhalen wat niet 
van toepassing is. 

Bk 33 

Opgelegd 

i 
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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 IJSSELMEERPOLDERS 

<P(/J' 

NOTA d.d. 28 September 1977 nr. cdc 44981 Toestelnr. 2098 

aan Het Hoofd van de afdeling Waterhuishouding ^.-^ ̂  ^ ^ ^ ^ ' ^ * ^ 7 ^ -

van 

inzake 

'J2? 

Het Hoofd van de a fde l ing C iv i e l t echn i sche Werken 

Aanpassing dra inge in gebied l.H t e Almere-Haven 

bijlage(n) 1 

afschrift aan 

V«rz. 2 9 SEP. 197? 
archief 2x, de heren : Jel lema 842, Dekker 372, In ' t Veld 553, P r ins 555, Wethmar 549 

D20 

Hiermede verzoek ik U mij te adviseren m.b.t. de aanpassing 
van de drainage i.v.m. de terreinafwerking sportvelden zuid 
(bestek 8160) in gebied l.H te Almere-Haven. 

Te Uwer orientatie is bijgevoegd tek. nr. C3-142082. 

Desgewenst kan overleg met de afdeling Civieltechnische Werken 
plaatsvinden via de heer ing. K. Wethmar en de sectie "Kabels 
en Leidingen". 

Ir. N.L. van Schaik 

0*0^ >c,~A 

28-9-77/tvl 



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 IJSSELMEERPOLDERS 
Uw nota van 28-9-1977 

NOTA d.d. 14 oktober 1977 nr. Abww 47519 Uw kenmerk Cdc 44981 

aan Het Hoofd van de afdeling Civieltechnische Werken 

van 

inzake 

Het Hoofd van de afdeling Waterhuishouding 

Aanpassing drainage in gebied 1.H te Almere-Haven 

bijlage(n) 1 J 
afschrift aan 

archief 2x, + b i j l . , v . v . a d v . Hfd. C i v t . W e r k e n , de h e r e n : P r i n s , Bouwers 

D2C 

• « . 2 0 OKI 1977 
Naar aanleiding van Uw bovenvermelde nota, betreffende aanpassing 
van de drainage in gebied 1.H te Almere-Haven, deel ik U het vol
gende mede. 
Ten gevolge van rioleringswerkzaamheden en bouwactiviteiten in 
het zuidelijk gedeelte van gebied 1.H bestaat de kans op versto-
ring van de bestaande drainage, hetgeen de ontwatering van de 
sportvelden zal schaden. Geadviseerd wordt om ten noorden van de 
aan te leggen parkeerplaats en de in aanbouw zijnde gebouwen een 
verzameldrain 0 100-91 te leggen, waarop de bestaande zuigdrains 
0 80-72, dienen te worden aangesloten. De verzameldrain dient te 
kunnen lozen op de bestaande hoofddrain, 0 160-146, langs de 
openbaar vervoerbaan (zie bijlage). Tevens dient deze hoofddrain 
langs de openbaar vervoerbaan te worden aangesloten op het R.W.A.-
riool, zoals op de bijlage staat aangegeven. 

Alvorens met de drainagewerkzaamheden wordt begonnen, dient con
tact opgenomen te worden met de sectie "Kabels en Leidingen" om-
trent de situering van bestaande en/of nog te leggen kabels en 
leidingen. 

Voor de uitvoering van de drainage zijn verder de volgende punten 
van belang: 

draindiepte 
helling 
afvoer 
buissoort 

bedekking 

gelijk aan bestaande drainage = + 4.20-N.A.P. 
geen 
op bestaande hoofddrain langs openbaar vervoerbaan 
p.v.c.-ribbelbuis 0 100-91 

0 160-146 
lavaliet 3-7 mm tot 10 cm boven de drains 

opvulling drainsleuf: uitsluitend slibarm zand 

14-10-77/tvl Opgelegd 



Vervolgblad I 

NOTA d.d. 14 oktober 1977 nr. Abww 47519 

benodigd materiaal: 
p.v.c.-ribbelbuis 0 100-91 : + 140 m' 

0 160-146 ongeperf. : + 15 m" 
kruisstukken 0 100-80 : 10 st. 
T-stuk 0 80-100 : 1 st. 
T-stukken 0 160-160 : 2 st. 
doorsteekpunt : 1 st. 

Ir. F.C. Zuidema 

jb-*-

D20o 
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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 IJSSELMEERPOLDERS 

NOTA d.d. 31 oktober 1977 ™- Cdc 50273 

aan Het Hoofd van de Cultuurtechnische Afdeling 

van Het Hoofd van de afdeling Civieltechnische Werken 

Drainage-aanpassing in gebied l.H. te Almere-Haven inzake 

bijlage(n) 

afschrift aan 

irchief/ix, De heren : Je l lema 842, De Roo 315, In ' t Veld 553, P r i n s 555, Wethmar 549. 

D2C 

Hiermede verzoek ik U de door de afdeling Waterhuishouding ge-
adviseerde maatregelen, m.b.t. terreinafwerking van de sport
velden (zuid) in gebied l.H. te Almere-Haven, genoemd in de 
nota d.d. 14-10-1977 nr. Abww 47519 te doen uitvoeren conform 
het advies. 

Overleg bij uitvoering dient plaats te hebben met de afdeling 
Civieltechnische Werken via de heer ing. Wethmar en voor wat 
betreft de tijdsplanning met de coordinatie-uitvoering via 
de heer W. Prins. 

y 
Ir. N.L. van Schaik 

31-10-1977/il 
Opgelegd 
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rijksdienst voor de ijsselmeerpolders Lelystad 

Bestek no. : 81.60 

Omschrijving: *̂?!!?!?.̂ .*̂ **MM....̂ .M®4....1?.f. Sportvelden 

zuid. 

Aannemer: Reimert B.V,, Almere 

Datum opdracht: .30.-12-77 

Datum begin: ..1.2-1.-.7.8 

Datum oplevering:.?""...".' 

Werkbare dagen: 80 

Verwerkte dagen: -

Verslag ...•.^....®.P.-lr.*.Tf.l.i.M 

Datum ?-6-'78 t e Almere-Haven o p g e s t e l d door: ...?• v ' d - . . . K a m P 

Aanwezig: hr . V.d..... Kamp..-.. RIJP 

h r . Reimert - Aann. 
Kopie aan: 

i r . Harmsen 

i r . 

h r . 

h r . 

Smid 

Buitman 

We thmar 

M<&C#^1 

Afwezig: 

No. Onderwerp/Verslag 
T.e behandelen 

door/voor 

BK 42 

Op 9-6-7.8.....zijn de werkzaamhe^ in 

goede orde bevonden, m.u.v. onderstaande punten 

van ondergeschikte aard. 

Genoemde datum kan derhalve als opleveringsdatum 

worden beschouwd. 

2. In de onderhoudsperiode zullen nog de volgende 

werkzaamheden worden verricht: 

a s f a l t v e r w e ^ i ziei motivati 

aanbrengen slakkenzand op voetpaden) weekrap.no.1 

vastzetten fietsenstandaards met grondpennen. 

wegtrillen van rijsporen in w-f.-klinkers. 

e herstraten van enkele straatgedeelten boven aange 

bracht riool nabij prof C-C. 

I 

diverse banden narichten en zo nodig opnieuw 

_jop hoogte stellen. 

om 

z.o.z. 

http://weekrap.no


No. Onderwerp/Verslag 

. 

• 

-

Te behandelen 
door/voor 

. 

— 
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rijksdienst voor de ijsselmeerpolders 

Ull.i\ 

Alme tr< n 

bestek : i c : ... 81 60 

Omschrijving: T e r r e i n a f w e r k i n g s p o r t v e l d e n z u i d i n 

/ s t i e d 1 ,E» t e Almrre-Haven 

annemer: Reimer t B.V, 

Datum opdracht : 0 - 1 2 - ! ? 7 

Datum begin : 1.2-1..n.1..2.7.9 

Datum op leve r ing : 

Werkbare dagen: 

Verwerkte dagen: 

•erslag 1 • b o u w v e r g a c e r i n r 

Datum 15r.1-19.I8 t e Almere-Haven Opgesteld door: R. v . d . ¥~v>2 

Aanwezig: voor R . I J . P . - de h e e r v . d . Kamp i Xopie aan Aan- en afwetsi 

voor a a n n . - de h e e r Reimer t :;»nf i r , Smid, ir f f Han 

s e n , a r o h i e f R . I J . P , 

i d h r . M i k a t r e . 

AfWezig; <*hr. Weihamr (met k e n n i s g e v i n g ) 

d h r . Hofman ." 

Onderwerp/Verslag Te behandelen 
door, voor 

1. [JD« r&nnemer zal z.s.ra. een werkplar ter goedkeu

ring aanbieden, 

/•umeuier 

• •• 

De landmeetkunuige dienst van de R.IT^P, zal voo^ 
• 

! 24 ."'anuarl ^78 de assen van het riool uitzett»rJ 

... * * J «." • 

i 

De aanvoer van rioolbuizen + putten zal omstreeksj Aanr.eme; 

2.4 januari '978... p aatsvinden. 

De aannemer ga.l de aanwezige begroeiing laten 

verwijderen, waarng in samenwerking met de di

rectie het terrein zal worden gewaterpast. 

De aannemer verwa v geen 90 OH zand aan te +r*f" 

fen, zoals het bestek aangeef••:.,• ingen zullen 

e e.a. uitwljzen, zodat tijdig de ncdige maatre-

S^~°n (CT-structief en financieel) kunnen woroen 

A.ann./^i..;.., . 

' . .. I g^dtxc:': CML»-

' ~ volgende bespreking om t e . 
Q p Q e l ' e g d - — — "**** • -

7 . 

http://15r.1-19.I8


No. 

5. 

6. 

Onderwerp/Ver s1ag 

Tar plaatse van profiel C-C zullen de nodige 

grondverbeteringen moeten warden toegepast i.v.m, 

werkzaamheden van derden (ffeen zand meer aanwezig). 

De in het bestek genoemde hydraulische slakken, 

te betrekken van BZ 32, zijn onbereikbaar i.v.m. 

de aanleg van een spuitpijp t.b.v, de uitbrei-

ding van "De Vaart"* De directie zal nagaan of 

er een alternatieve verharding aanwezig is, of 

dat de aannemer slakken moet bij....bestelle.n.a 

5ij krijgt hier dan z.s.m. bericht van, 

8., 

De in het werk aanwezige lavaverharding dient 

/oor het (op tekening staande) voetpad aangewend 

te worden (dik 0,07 m', hierop slakkenzand 0,05 

dik). 

Het asfalt ...zal... worden betrokken^ van .de asf alt-

installable "De Ijsselmeerpolders". Keurings-

ambtenaar Dijkstra zal worden verzocht "kontakt" 

op te nemen met deze f.irpa .t,a»v, de eisen en 

het vooronderzoek, 

i | Dhr. v.d.Kamp zal bij Tcchnische ^nstallaties ... 

r j.agaan. of er een veriichtingsplan aanwezig Is 

.i.v.m, vroegtijdig..aanbrengen lichtmas.ten. 

10. 

11* 

'.an de zuidzi jde van het. k .eadgebpuw zal een 

proefvak van d-f-stenen, waarin hars het blnd-v 

middel is worden toegepast (lev. R.IJ.P,), 

12. 

: abi j de tennisbaan moet -net het te maken fiets

pad sen vrij omvangrijk gronddrnot worden ge-

1 jist (niet op tekening), 

Cr roeren als..meerwerk....o.f..pp..ur2n, 

Ie aanr.emsr zal de aanwezige m :slsiding aanpei-

lea en d? hoogte ervar opmetan i.v.m. de krui-

s.ing i at riool 0 5.00, . .odig hoogteligging 

i 

Te behandelen 
door/vcor 

Aannemer 

R.IJ.P. 

Aannemer 

R...I.J...P*. 

Dijkstra 

• 

R.IJ.P./v.d.Kamp^ 

Aannemer 

R.IJ.P. 

Aann./R.IJ.P, 



. 

J 
Vervolgblad: 

rijksdienst voor de l}sseimeerpol< s 

Bestek no. 8160 

Vervolgblad ve r s l ag I.e.. b .ouwvsrgader ing 

Datum 1 > 1 - 1 9 7 8 

No. 

13. 

Onderwerp/Verslag 

riool aanpasser i.o. met directie. 

1.4, 

De aannemer vtrzoekt i.p.v. pvc beton Jb 300 te 

mogen toepassen bij de aansluiting op de aanwe

zige put in de openbaar vervoersbaan. Directie 

bekijkt dit. 

De aanleg van een persriool door derden zal de 

ver :zaanheden waarschi jnlijk enigazinsbelemmerer! 

T.a.y, de fasering zal de directie e.e.a. nagaan. 

oord directie: Akkoord aannemer: 

Te behandelen 
door/voor 
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