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VOORWOORD
In maart 1998 is door de afdeling Stedelijke Beheer in
samenwerking met de gehele Sector SOB en waar zinvol met
andere sectoren, een Standaardprogramma van eisen (SPvE)
opgesteld voor nieuwe ontwikkelingen in en van de openbare
ruimte. In september 1999 is er een toelichting c.q. wijziging aan
toegevoegd. Sindsdien is het document een aantal keren
geactualiseerd.

De wijzigingen ten opzichte van de versie van februari 2010
Er zijn een groot aantal inhoudelijke actualisaties en teksuele
aanpassingen doorgevoerd. Met name de hoofdstukken 2 t/m 7 zijn
herschreven. Tevens is het trefwoordenregister geschrapt.
Tot nu toe uitgebrachte versies
1e versie maart 1998
2e versie medio 1999 (inhoud ongewijzigd)
3e versie eind 2001(inhoud ongewijzigd)
4e versie februari 2006 (inhoud gewijzigd)
5e versie februari 2010 (inhoud gewijzigd)
6e versie september 2014 (inhoud gewijzigd)
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deze de voorwaarden die in deze RIOR zijn opgenomen overlappen.
1. INLEIDING

1.2

Na de realisatie van een uitbreidings-, inbreidings-, of
herinrichtingsplan wordt de openbare ruimte van het plangebied
overgedragen aan de gemeente. Stedelijk Beheer krijgt dan het
beheer en onderhoud voor haar rekening. Op termijn dient zij ook
voor vervanging zorg te dragen.
Belangrijk is bij nieuwe ontwikkelingen de openbare ruimte zo in
te richten dat een langdurig goed functionerende openbare ruimte
wordt gecreëerd die door gebruikers wordt gewaardeerd en
gerespecteerd en op een goede manier is te onderhouden en in
stand te houden. Daarom dient in een zo vroeg mogelijk stadium
van planontwikkeling eenduidig te zijn vastgelegd aan welke
kwaliteitseisen de openbare ruimte dient te voldoen.
1.1

Doelstelling

Het doel van de richtlijnen (RIOR) is het vaststellen van een
document met richtlijnen voor het realiseren en inrichten van de
openbare ruimte, ten behoeve van ontwerpers en ontwikkelaars. Het
is meer dan alleen een programma van eisen voor de ontwerper en
realisator van de openbare ruimte. Het is tevens een werkinstructie
voor de ontwikkelaar en een toetsingskader voor de gemeente. Het is
ook een basis voor het formuleren van hogere ambities aan de
inrichting van de openbare ruimte. Zo kan de toenemende financiële
druk om het onderhoud te beperken mede bepalend zijn voor het
formuleren van hogere ambities aan de inrichting van de openbare
ruimte.
1.1.1

Positie Binnenstad

Voor de binnenstad geldt dat naast deze RIOR ook een andere
gemeentelijke notitie voorwaarden stelt aan de kwaliteit van de
inrichting van de Openbare Ruimte. Dit is de notitie "Buitenruimte
Binnenstad" die in oktober 1996 door de gemeenteraad is
vastgesteld. Voor projecten in de binnenstad prevaleren de in
Buitenruimte Binnenstad opgenomen uitgangspunten, voor zover
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Opzet

De richtlijnen bestaan uit een proceduredeel en een
voorwaardendeel.
Het proceduredeel omvat bepalingen die van toepassing zijn op de
totstandkoming van in- en uitbreidingsplannen en (her)inrichtingswerken in de openbare ruimte. De procedures dienen ervoor om het
totstandkomingproces te bewaken en bevat toetsingsmomenten voor
afstemming met de gestelde eisen en voorwaarden.
Voor de initiatiefnemer is het proceduredeel een leidraad om alle
fasen van een planontwikkeling op een correcte manier te
doorlopen. In de hoofdstukken 3 t/m 6 wordt de algemene procedure
beschreven. In hoofdstuk 7 wordt ingegaan op vergunningen die
nodig zijn voor het realiseren van inrichtingswerken. In hoofdstuk 8
wordt ingegaan op diverse aanvullende bepalingen die vanuit de
verschillende beheerdisciplines worden gesteld. Hoofdstuk 9 heeft
betrekking op het werken in de openbare ruimte. Hoofdstuk 10 gaat
in op de voorwaarden die gesteld worden aan tijdelijke
verkeersmaatregelen die nodig kunnen zijn tijdens de uitvoering van
inrichtingswerken.
Het voorwaardendeel stelt inhoudelijke eisen aan de inrichting van
de openbare ruimte. Het resultaat na realisatie moet aan deze eisen
voldoen. In hoofdstuk 2 is een leeswijzer opgenomen voor de
richtlijnen. In de hoofdstukken 11 t/m 27 zijn deze voorwaarden per
onderdeel (ontwerpeenheid) van de openbare ruimte in tabellen
opgenomen.
1.3

Hantering van de richtlijnen

De in deze richtlijnen beschreven procedure is geschikt voor zowel
grote als kleine initiatieven in de openbare ruimte. Ook zijn deze
richtlijnen van toepassing als binnen een initiatief nieuwe openbare
ruimte wordt gecreëerd.
Afhankelijk van de omvang of het belang van het initiatief kan worden
volstaan met een minder omvangrijke procedure. De initiatiefnemer
dient hierover in de initiatieffase afspraken te maken met Stedelijk
Beheer. Bij het ontbreken van afspraken geldt de volledige procedure.
november 2014
-9-

1.4

Van toepassing zijnde Amersfoortse documenten

In de Richtlijnen wordt o.a. verwezen naar onderstaande
gemeentelijke documenten. Deze worden geacht onderdeel te zijn
van de RIOR. Hiervan is steeds de versie van toepassing die geldig
is op het moment van de start van een project c.q. vaststelling van
een grondexploitatieplan. De documenten kunnen bij de Gemeente
Amersfoort worden opgevraagd. De onderstaande lijst is niet
limitatief maar slechts van indicatieve aard. Bij het ontwerp en de
uitvoering van werken in de openbare ruimte kan het noodzakelijk
zijn ook met ander beleid rekening te houden. Daarom rust er op
de initiatiefnemers van werken in de openbare ruimte altijd een
eigen onderzoeksplicht naar het meest recente binnen het
grondgebied van de gemeente Amersfoort gehanteerde beleid.
De RIOR en alle documenten die in 1.4 worden genoemd, zijn
opgeslagen in docsopen. Deze docs-nummers zijn te vinden in het
document nummer 4777703.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Programma van eisen M/E/B rioolgemalen nat/droog
Nota Voetpaden voor iedereen
Fietsstimuleringsplan Amersfoort
Beleidsnota Verkeersregelingen
Nota toepassing en vormgeving snelheidsremmende
maatregelen in Amersfoort
Notitie paaltjes op fietspaden
Nota Parkeernormen Amersfoort
Kwaliteitsmatrix bushaltes
Maten voor de bus
Beleidsregel Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Besluit Uitgifte Parkeervergunning
Parkeerverordening
Telecommunicatieverordening Amersfoort
Verlegregeling Kabels en Leidingen Amersfoort

Moederbestek RAW
Notitie snoeien bermen en hagen bij kruisingen
Waterplan Amersfoort
Standaarddetails groenvoorzieningen en wegmeubilair
Principe Details Wegen, voet- en fietspaden
Protocol bescherming bomen
Standaardkruidenmengsel voor Amersfoort
Korte werkomschrijving kruiden inzaaien
Leidraad Projectmatig Werken
Inrichting standplaatsen voor ambulante handel
Randvoorwaarden t.b.v. tijdelijke verkeersmaatregelen
Beleidsregels Speelplekken
Nota Kwaliteit Openbare Ruimte (met materialenboek)
Programma van Eisen voor opslag en inzameling
huishoudelijk afval in Amersfoort
Beleidsregels betreffende het aanleggen, in stand houden,
verplaatsen en verwijderen van kabels en leidingen
Amersfoort (Beleidsregels kabels en leidingen
Amersfoort)
Gemeentelijk rioleringsplan
Nota bodembeheer Gemeente Amersfoort
Nota Buitenruimte Binnenstad

Richtlijnen voor inrichtingswerken in de openbare ruimte
Afdeling Stedelijk Beheer

docsnummer 4776108 versie 1

november 2014
-10-

2. LEESWIJZER
DOELSTELLINGEN, VOORWAARDEN

2.1

Procedureel

TAAKSTELLING

Om te komen tot een uitbreidings-, inbreidings-, of herinrichtingsplan, worden conform de in figuur 1 weergegeven beheercyclus de
volgende fasen en mijlpalen onderscheiden:
–

Initiatief
EVALUATIE

Programma
PLAN

initiatieffase

ONTWERP

plan;
–

ontwerpfase
ontwerp;

–

voorbereidingsfase

–

uitvoeringsfase

Onderhoud

Gebruik

Voorbereiding

bestek;
MONITORING

BESTEK

overdracht.
OVERDRACHT

2.1.1 Opbouw procesbeschrijving
Voor elk van de fasen is in de hoofdstukken 3 t/m 6 een
uitgebreide beschrijving van het proces opgenomen. Hierbij wordt
aangegeven wie verantwoordelijk is voor welke onderdelen en aan
welke bepalingen moet worden voldaan. Per fase is de volgende
indeling gehanteerd:
–
–
–
–
–
–

stroomdiagram en activiteitentabel;
algemeen;
relatie met Stedelijk Beheer en eventuele andere partijen;
bepalingen;
toetsingsproces;
aan de gemeente en specifiek aan Stedelijk Beheer te
leveren producten.
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In gebruikname

Figuur 1

Uitvoering

Positionering van de richtlijnen

2.1.2 Stroomdiagrammen
Per onderscheiden fase wordt het proces weergegeven in een
stroomdiagram. Hierbij duiden de rechthoekige kaders de activiteiten
aan. De ronde kaders geven de aanvang en het einde van de fase aan.
Tussenresultaten van een activiteit wordt naast het processchema
aangegeven met vlaggetjes. De ruiten geven de toetsingsmomenten
aan.
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2.1.3 Activiteitentabellen
In de activiteitentabel wordt een korte beschrijving gegeven van de
uit te voeren activiteiten. Daarnaast wordt aangegeven wie
uitvoerder is van een activiteit en wordt de activiteit kort
omschreven.
2.1.4 Begrippen
Aanspreekpunt
Werkzaamheden in de openbare ruimte hebben niet alleen invloed op
het functioneren van de aangrenzende openbare ruimte/omgeving
maar ook invloed op de uitvoering van andere werken. Om een
verantwoorde uitvoering van werken mogelijk te maken is het
noodzakelijk de verschillende belangen goed op elkaar af te
stemmen (ook wel aangeduid als de algemene coördinatieplicht).
Voor alle werken wijst de gemeente daarom een gemeentelijk
aanspreekpunt aan. Deze begeleidt de processen tussen gemeente en
initiatiefnemer alsook de interne processen die nodig zijn. Het
aanspreekpunt zorgt ervoor dat de initiatiefnemer aan zijn uit de
algemene coördinatieplicht voortvloeiende verplichtingen kan
voldoen. Afspraken, aanleveren van documenten en dergelijke
verloopt via dit aanspreekpunt. Als verder in dit document “de
gemeente” wordt genoemd, wordt hiermee in het algemeen het
gemeentelijk aanspreekpunt bedoeld. Afhankelijk van de fase waarin
het project zich bevindt kan de gemeente een ander aanspreekpunt
benoemen. De kosten van het gemeentelijk aanspreekpunt worden op
de initiatiefnemer verhaald.
Initiatiefnemer
Onder "initiatiefnemer" wordt iedere partij verstaan, die werken in de
openbare ruimte ontwikkelt en/of realiseert. Dit kan zowel een
gemeentelijke instelling als een particuliere instelling zijn.
In het geval de gemeente de gehele ontwikkeling en/of realisatie
van werken heeft uitbesteed aan een derde (particuliere) partij,
geldt deze partij als initiatiefnemer.
Richtlijnen voor inrichtingswerken in de openbare ruimte
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Openbare ruimte
Onder "openbare ruimte" wordt verstaan de niet uitgegeven gronden.
Uitgegeven grond waarop sprake is van juridische of feitelijke
openbaarheid en waarbij bij de uitgifte is bepaald dat het beheer en/of
onderhoud bij de gemeente berust, zal als openbare ruimte worden
aangemerkt.
Stedelijk Beheer
Stedelijk Beheer houdt zich bezig houdt met het beheer en onderhoud
van de openbare ruimte. Het is de rol van het gemeentelijk
aanspreekpunt om te zorgen dat Stedelijk Beheer op de juiste
momenten wordt betrokken, documenten krijgt aangeleverd enz..
Producten
De initiatiefnemer levert gedurende het proces een aantal producten
aan de gemeente. Deze producten worden beschreven in de
hoofdstukken 3 t/m 6. Alle producten dienen zowel op papier als
digitaal aan de gemeente te worden geleverd, tenzij anders wordt
aangegeven.
2.2

Voorwaardendeel

2.2.1 Kwaliteitswaarden openbare ruimte
Voor inrichtingswerken in de openbare ruimte worden door de
gemeente voorwaarden gehanteerd. Deze voorwaarden hebben in
zijn algemeenheid betrekking op de gehele openbare ruimte of op
een specifieke hoofdgroep van elementen. Hoofdgroepen (ook wel
objecten of objecttypen) zijn bijvoorbeeld groen, wegen, water,
nutsvoorzieningen, of openbaar vervoer voorzieningen.
Er worden voorwaarden gesteld, omdat voor de openbare ruimte een
bepaalde kwaliteit wordt nagestreefd. Bij het stellen van de
voorwaarden is uitgegaan van de volgende kwaliteitswaarden:
–
technische waarde;
–
gebruikswaarde;
–
belevingswaarde;
–
milieuwaarde.
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Deze vier kwaliteitswaarden worden hier verder toegelicht.
Technische waarde
Onder technische waarde worden de aspecten verstaan die te
maken hebben met de technische kwaliteit van de objecten in de
openbare ruimte. Gekeken wordt naar de technische staat,
onderhoudbaarheid en technische veiligheid. Deze aspecten
hebben onder meer betrekking op de duurzaamheid, de technische
levensduur, de slijtvastheid, de kans op gebreken en defecten,
stabiliteit, als ook de kans op verwondingen of ongevallen die zijn
te wijten aan één van deze aspecten.
Gebruikswaarde
De gebruikswaarde van de openbare ruimte heeft betrekking op de
mate waarin de openbare ruimte als geheel is afgestemd op het
gebruiksdoel. Dat geldt ook voor en de objecten en elementen
(waaruit de openbare ruimte is samengesteld) ieder afzonderlijk en in
hun onderlinge relatie. De gebruikswaarde valt uiteen in de
onderdelen: functionaliteit, flexibiliteit, handhaafbaarheid en
gebruiksveiligheid.
Belevingswaarde
Bij belevingswaarde komen aspecten aan de orde die te maken
hebben met de (subjectieve) waardering van de openbare ruimte en
die betrekking hebben op de visuele en esthetische eisen. Naast
vormgevingskwaliteit betreft dit de mate waarin bij het ontwerp
van de inrichting van de openbare ruimte rekening wordt gehouden
met het tegengaan van vervuiling, het bewerkstelligen van sociale
veiligheid en betrokkenheid van de (toekomstige) gebruikers. De
belevingswaarde valt uiteen in: beeldkwaliteit betrokkenheid,
sociale veiligheid en netheid.
Milieuwaarde
De milieuwaarde heeft betrekking op de natuurlijke en
milieuhygiënische kwaliteit van de openbare ruimte, en kan
worden uitgesplitst in drie onderling samenhangende aspecten.
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Allereerst betreft het de mate waarin voor de aanleg en het beheer
van de openbare ruimte grondstoffen en energie benodigd zijn.
Onder het begrip grondstoffenverbruik valt ook het hergebruik van
bouwmaterialen. Voor het inrichten van de Openbare Ruimte wordt
het hergebruik van bouwstoffen maximaal gestimuleerd. Het
berekenen van de milieuprestatie van de toegepaste bouwmaterialen
wordt aanbevolen. Daarvoor wordt het gebruik van een landelijk
rekeninstrument, gebaseerd op de Nationale Milieu Database
bouwmaterialen aanbevolen. Voor het gebruik van zware metalen
(zoals zink en koper) die blootgesteld worden aan regenwater, geldt
een gemeentelijk verbod. Daarnaast geldt als toetsingskader de mate
waarin er ruimte is voor het behouden van of het tot ontwikkeling
laten komen van natuurlijke ecosystemen.(ecologische waarde) Tot
slot moet rekening worden gehouden met emissies - via lucht,
bodem of water - van stoffen in het milieu door de aanleg of het
gebruik van de openbare ruimte.
De eerder genoemde kwaliteitswaarden en hun onderverdeling in
verschillende kwaliteitsaspecten zijn in een "kwaliteitsboom"
opgenomen. Zie figuur 2.
Kwaliteit
openbare ruimte

Technische waarde

Gebruikswaarde

Belevingswaarde

Milieuwaarde

Technische staat
TS

Functionaliteit
FU

Beeldkwaliteit
BE

Grondstoffenverbruik
GR

Onderhoudbaarheid
ON

Flexibiliteit
FL

Betrokkenheid
BT

Ecologische waarde
EC

Technische veiligheid
TV

Handhaafbaarheid
HA

Sociale veiligheid
SV

Emmissies
EM

Gebruiksveiligheid
GV / VV

Netheid
NE

Figuur 2

Kwaliteitsboom
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2.2.2 Opzet van de voorwaarden
Indeling
In de hoofdstukken 11 t/m 27 wordt ingegaan op de kwaliteitseisen
die door gemeente Amersfoort vanuit het oogpunt van beheer aan
de openbare ruimte worden gesteld. Normaal gesproken worden
vanuit de civieltechnische en cultuurtechnische disciplines
voorwaarden geformuleerd. Daarentegen is hier gekozen voor een
opzet volgens herkenbare stedenbouwkundige ontwerpeenheden.
Bij de formulering van de voorwaarden is een onderverdeling
gemaakt in objecttypen. Vervolgens wordt ieder objecttype
onderverdeeld in inrichtingselementen die in het objecttype
voorkomen. Hierin zijn de beheerdisciplines ("petten") van de
gemeente terug te vinden, zoals: verharding, riolering, groen etc.
Deze opzet volgens objecttypen heeft twee voordelen:
–
–

de stedenbouwkundige of ontwikkelaar kan de voorwaarden
eenvoudig per ontwerpeenheid naslaan;
per objecttype zijn verschillende ambitierichtingen aan te
geven, met de bijbehorende eisen overzichtelijk bij elkaar.

De onderverdeling in objecttypen is als volgt:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

gebiedsontsluitingsweg met stedelijke functie;
gebiedsontsluitingsweg met wijkfunctie;
erftoegangsweg met buurtontsluitende functie;
erftoegangsweg (woonstraat);
langzaam verkeerroute;
gebiedsontsluitingsweg op bedrijventerrein;
erftoegangsweg op bedrijventerrein
buurtgroen en speelvoorzieningen;
structureel groen;
bomen;
watergangen, waterpartijen en grondwater;
ondergrondse infrastructuur;
afvalvoorzieningen;
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–
–
–
–

straatmeubilair;
openbare verlichting en verkeersregelinstallaties;
verhardingen;
kunstwerken.

Voorwaarden voor pleinen en plaatsen zijn terug te vinden in de
eisen van de verschillende objecttypen, waarvan betrokken pleinen
of plaatsen deel uitmaken.
Voor de objecttypen gebiedsontsluitingswegen (GOW) (hieronder
vallen de GOW met stedelijke functie, met wijkfunctie en GOW op
een bedrijventerrein) en de erftoegangswegen (ETW) (hieronder
vallen de ETW met buurtonstluitende functie, woonstraten en ETW
op bedrijventerreinen) geldt de CROW-publicatie 315
“Basiskenmerken wegontwerp, Categorisering en inrichting van
wegen” als uitgangspunt. Per wegcategorie is de ideale inrichting
aangegeven. Dat is niet altijd mogelijk, daarom is ook een minimale
inrichting aangegeven. Daar waar onderbouwd van de ideale
inrichting moet worden afgeweken, betekent dit dat compenserende
maatregelen zoals in de CROW-publicatie zijn aangegeven nodig
zijn.
Voorwaarden niveau objecttypen
Om te beginnen wordt elk objecttype gedefinieerd. Tevens wordt,
voor zover mogelijk, een basisprofiel beschreven. Dit basisprofiel
geeft aan uit welke elementen het objecttype in ieder geval is
samengesteld.
Vanuit de vier invalshoeken technische waarde, gebruikswaarde,
belevingswaarde en milieuwaarde worden vervolgens voorwaarden
geformuleerd waaraan het betreffende objecttype moet voldoen. Dit
komt terug in de tabel: "Voorwaarden niveau objecttype". Deze
voorwaarden zijn definiërend van aard, want het zijn voorwaarden
waaraan het object ongeacht eventuele ambities moet voldoen (zie
hoofdstuk 11 t/m 27).
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Voorwaarden niveau inrichtingselement
Ieder objecttype kent verschillende inrichtingselementen (het
objecttype "erftoegangsweg (woonstraat)" is bijvoorbeeld
opgebouwd uit de inrichtingselementen: rijbaan, verlichting,
bomen, enzovoort). Ook aan de relevante inrichtingselementen en
functies worden voorwaarden gesteld. Deze voorwaarden staan in
de tabel: "Voorwaarden niveau inrichtingselement" (zie hoofdstuk
11 t/m 27).
Bronnen
Waar mogelijk is aangegeven in welke bron de eisen zijn terug te
vinden. De bronnen zijn steeds tussen haken [ ] vermeld, de
nummers tussen de haken corresponderen met de nummering van
de externe bronnen in de bronvermelding achter in dit rapport.
Naar interne documenten van de gemeente Amersfoort wordt met
een A tussen haken [ ] verwezen. Een lijst met deze documenten is
terug te vinden onder paragraaf 1.4 (pagina 10).
Hardheid
Ook is aangegeven in de kolom "Hardheid" wat de status van de
voorwaarde is. Er worden drie categorieën onderscheiden:
W
R
A

: Wettelijke bepaling;
: Richtlijn;
: Aanbeveling.

De van boven naar beneden afnemende hardheid van de norm
geeft voor de beoordelende ambtenaar aan welke ruimte er is om
van een specifieke eis af te wijken.
Van een wettelijke bepaling of eis kan niet worden afgeweken: er
zal (ten minste) worden voldaan aan deze voorwaarde.
Van een regel of richtlijn* kan ook niet worden afgeweken, tenzij
de initiatiefnemer aan de gemeente kan aantonen dat een
voorgestelde oplossing gelijkwaardig of beter is en de gemeente
hiermee instemt. Ook kan van een regel of richtlijn worden
afgeweken als de gemeente beoordeelt dat de voorwaarde in een
bepaald geval onmogelijk of onnodig is.
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Een aanbeveling* is ingegeven door het streven een bepaald doel te
bereiken. Van een aanbeveling kan in overleg met de gemeente
worden afgeweken. Dat kan bijvoorbeeld als het doel met een
andere maatregel kan worden bereikt, of als de gemeente aangeeft
dat andere doelstellingen in het specifieke geval prevaleren.
*Afwijkingen van de RIOR hebben de goedkeuring van de gemeente
nodig. Afwijkingen komen in beginsel slechts voor goedkeuring in
aanmerking wanneer zij in het kader van beheer, onderhoud en
vervanging niet tot onacceptabele meerkosten leiden.
Stedenbouwkundig of Inrichtingsniveau
De voorwaarden op het niveau van objecttypen spelen op
stedenbouwkundig niveau reeds een rol. Bij de voorwaarden per
inrichtingselement is in de tabel zoveel mogelijk aangegeven of deze
reeds een rol spelen op stedenbouwkundig niveau (S), of dat de
voorwaarden pas op inrichtingsniveau (I) een rol spelen.
Basiseisen en opwaardering
De voorwaarden kunnen langs een kwaliteitsmaatlat worden gelegd.
Afhankelijk van het te kiezen ambitieniveau kunnen verdergaande
eisen worden gesteld aan de inrichtingselementen. Waar het stellen
van een hoger ambitieniveau relevant is voor het betreffende
inrichtingselement, zijn "opwaarderingen" in de tabel opgenomen.
Door meer of minder van deze opwaarderingen toe te passen,
kunnen verschillende ambitieniveaus worden bereikt. Er worden
vier niveaus onderscheiden:
1.
2.
3.
4.

basisniveau (het niveau van de basiseisen);
niveau +;
niveau ++;
niveau +++.

De keuzes voor - en de wegingsfactoren van - het opwaarderen
zullen in een Beheerkwaliteitsplan worden uitgewerkt.
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In Amersfoort zijn altijd minimaal de basiseisen van
toepassing, tenzij in opdracht van of na goedkeuring van de
gemeente gekozen wordt voor een andere, niet binnen de
criteria passende oplossing of vormgeving.
Effect
De opwaardering van het basisniveau met een bepaalde
opwaarderingsmaatregel, heeft een positief effect op een of meer
van de 15 kwaliteitsaspecten uit de kwaliteitsboom. Veel
maatregelen hebben echter ook een keerzijde: wat voor het ene
kwaliteitsaspect positief uitpakt, kan voor een ander
kwaliteitsaspect negatief uitvallen. Voor de afweging daarvan zijn
de effecten daarom inzichtelijk gemaakt in de kolom "effect". In de
kolom zijn de kwaliteitswaarden waarop effect wordt bereikt
aangeduid met een code van twee letters, gevolgd door een "+" (in
het geval van een positief effect), of een "-" (in het geval van een
negatief effect).
De kwaliteitsaspecten zijn als volgt gecodeerd:
BE
BT
EW
EM
FL
FU
GR
GV
HA
NE
ON
SV
TS
TV
VV

= beeldkwaliteit;
= betrokkenheid;
= ecologische waarde;
= emissies;
= flexibiliteit;
= functionaliteit;
= grondstoffenverbruik;
= gebruiksveiligheid;
= handhaafbaarheid;
= netheid;
= onderhoudbaarheid;
= sociale veiligheid;
= technische staat;
= technische veiligheid;
= verkeersveiligheid.
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3.

INITIATIEFFASE

Initiatief
Startovereenkomst

1

Actienr.
1

Actor
Initiatiefnemer

Activiteit
Overleg

2

Initiatiefnemer

Verkennende studies

3

Gemeente

Toetsen

Kaarten

Omschrijving
• Initiatiefnemer treedt in overleg met de
gemeente over de voorgenomen
werkzaamheden in de openbare ruimte
• Initiatiefnemer voert ter voorbereiding op het
plan verkennende studies uit
• Opstellen beheervisie
• Toetsen van de beheervisie
Tijdsduur:
maximaal 4 weken
Terugmelding: schriftelijk

Overleg
Beheervisie
Schetsontwerp
Startovereenkomst

MER
Waterplan

2

Geotechnisch advies

Voorbereiding
overeenkomst en
verkennende
studies

Milieukundig advies

3
T oets

Resultaattoets

(tu ssenti jdse ) Aa nvan g / eind e
fa se
Activi teit

Definitieve
overeenkomst

Toe tsi ng
Docu me nten

Figuur 3

Stroomdiagram initiatieffase
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3.1

Algemeen

In deze fase wordt een startovereenkomst gesloten tussen de gemeente
en een initiatiefnemer. Hierbij formuleert de gemeente de ambities met
betrekking tot de inrichting- en beheerkwaliteit waaraan moet worden
voldaan. Tevens wijst de gemeente een gemeentelijk aanspreekpunt
aan, die de initiatiefnemer ondersteunt bij het proces tussen
initiatiefnemer en gemeente. Bij (her)inrichtingswerken in de openbare
ruimte, waarbij de gemeente initiatiefnemer is, wordt de rol van
initiatiefnemer in beginsel toegedeeld aan de afdeling Project
Ontwikkeling.
De initiatiefnemer gaat het werk integraal ontwerpen en realiseren.
Tevens beheert deze partij het gerealiseerde werk/gebied totdat de
gemeente (afdeling Stedelijk Beheer) het beheer heeft overgenomen.
Als de initiatiefnemer het gebied zelf in beheer neemt, worden daarbij
beelden en/of frequentie- en/of beeldbestekken als
prestatieverplichting contractueel vastgelegd. Aan de hand van heldere
en objectieve toetsingscriteria wordt de kwaliteit van het werk door de
gemeente beoordeeld.
Door middel van verkennende studies inventariseert de
initiatiefnemer wat in hoofdlijnen het kwaliteitsniveau van de
openbare ruimte moet worden, welke aanvullende voorwaarden
worden gesteld betreffende de te realiseren (bijzondere) objecten /
voorzieningen in de openbare ruimte, hoe de stedenbouwkundige
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structuur van het plangebied er gaat uitzien en hoe de kwaliteit van
de inrichting zich verhoudt tot de exploitatiekosten en de
beheerkosten. De initiatiefnemer legt daarbij de met de gemeente
overeengekomen grenzen van het plangebied en van de openbare
ruimte (uitgiftegrenzen) vast (op tekening). Hierbij wordt niet
alleen de afdeling Stedelijk Beheer betrokken, maar ook
Ruimtelijke Ordening, Milieu, Verkeer en Vervoer, Planeconomie
e.a. disciplines.

Specifiek ten behoeve van het grondwerk dient de initiatiefnemer
conform de in hoofdstuk 8 opgenomen voorwaarden een
milieutechnisch en een geotechnisch advies te leveren.

Al in het begin van de initiatieffase moet er worden nagedacht over
informatie aan en overleg met bewoners, bedrijven en andere
belanghebbenden. De initiatiefnemer neemt hiervoor contact op
met de gemeente. Samen met de gemeentelijke
communicatiedeskundige wordt de communicatie verder vorm
gegeven. De gemeentelijke communicatiedeskundige wordt in alle
fasen van het project betrokken.

3.3

3.2

3.4

Startovereenkomst

De aanvang van deze fase heeft hoofdzakelijk een informatief
karakter.
Bij het opstellen van de startovereenkomst wordt Stedelijk Beheer
betrokken, voor die delen van de overeenkomst, waarin de
begrenzing tussen openbare ruimte en niet-openbare ruimte en andere
beheeraspecten worden vastgelegd.
Na het opstellen van een startovereenkomst wordt begonnen met een
verkennende studies naar milieueffecten, de financiële haalbaarheid
en diverse specifiek vakmatige aspecten. Afhankelijk van de aard en
omvang van het initiatief wordt in deze fase besloten of een Boom
Effect Rapportage (inclusief Bomenparagraaf), integraal waterplan
en een milieu-effectrapportage deel uit maken van de door de
initiatiefnemer te leveren producten. Zie hiervoor ook hoofdstuk 8.
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De definitieve overeenkomst waarin de gebiedsbegrenzing en andere
beheeraspecten worden geregeld, behoeft de goedkeuring van Stedelijk
Beheer. De begrenzing dient op kaarten te worden aangegeven.
Deze RIOR maakt als bijlage deel uit van de startovereenkomst.
Relatie met kabel- en leidingnetbeheerders

De initiatiefnemer stelt de kabel- en leidingnetbeheerders op de
hoogte van het voorgenomen initiatief. De kabel- en
leidingnetbeheerders kunnen aanvullende voorwaarden stellen met
betrekking tot bestaande en in het plangebied te realiseren kabel- en
leidingnetten.
Bepalingen

3.4.1 Beheervisie
Het is de taak van de gemeente (Stedelijk Beheer) om erop toe te zien
dat een openbare ruimte wordt gerealiseerd die voldoet aan de in de
startovereenkomst gestelde kwaliteitsambities. Ter voorbereiding van
de beheertaak stelt de initiatiefnemer een beheervisie op.
Een beheervisie dient te bestaan uit een administratief deel en een
financieel deel. Het administratieve deel dient voor ieder karakteristiek
deel van het plangebied te bestaan uit:
–
–
–
–
–

beschrijving van de karakteristiek van het plangebied;
een reactie op het initiatief (dat bestaat uit een schetsontwerp
of een masterplan o.i.d.);
een visie op het beheer van het plangebied;
inventarisatie van het plangebied;
begrenzingen van het openbaar gebied.
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In het financiële deel van de beheervisie dient voor het plangebied
in zijn totaliteit en voor de afzonderlijke deelplannen
verantwoording te worden afgelegd met betrekking tot de
haalbaarheid van de beheer- en onderhoudskosten.

randvoorwaarden zijn bindend, tenzij met de gemeente andere
afspraken zijn gemaakt.

Afwegingen van het belang van kwaliteitsambities t.a.v. de inrichting
van de openbare ruimte enerzijds en het beheerbelang anderzijds
dienen in de beheervisie expliciet gemotiveerd te worden.

De initiatiefnemer levert aan de gemeente gedurende het proces
documenten aan ter toetsing door de gemeente.

In bijlage 1 zijn productvoorwaarden opgenomen. Hierin is
aangegeven aan welke voorwaarden de aan Stedelijk Beheer te
leveren producten dienen te voldoen.
3.4.2 Financiële dekking
Als uit de beheervisie blijkt dat er een toename van de beheerkosten
ontstaat (ten opzichte van de bestaande situatie), dient in overleg met
Stedelijk Beheer te worden aangegeven waar dekking voor deze
toename van de beheerkosten gevonden kan worden. Het
gemeentebestuur moet eventuele afwijkingen goedkeuren.
3.5

3.6

Toetsingsproces

De gemeente kan naar aanleiding van deze toets nadere eisen stellen,
welke in overleg met de initiatiefnemer dienen te worden verwerkt.
Voor het toetsingsmoment moet minimaal 2 en maximaal 4 weken
worden gereserveerd. De benodigde tijd wordt mede bepaald door de
omvang en complexiteit van het project. De gemeente zal haar
bevindingen schriftelijk aan de initiatiefnemer mededelen.
De aan de gemeente te leveren producten dienen, met eventueel door
de gemeente nader gestelde eisen, als toetsingscriteria voor de hierna
volgende fasen.

Te leveren producten aan de gemeente

–
startovereenkomst met de daarbij behorende kaarten;
–
beheervisie;
–
geotechnisch en milieukundig advies;
–
waterhuishoudkundig advies
Zoals al is aangegeven kunnen de volgende stukken deel uitmaken
van de te leveren producten:
–
milieueffectrapportage;
–
integraal waterplan;
–
Boom Effect Rapportage (inclusief Bomenparagraaf).
De overeenkomst die is gesloten tussen de gemeente en de
initiatiefnemer, deze richtlijnen en andere daarmee samenhangende
stukken en de verkennende studies vormen het toetsingskader
waaraan wordt getoetst. De in bovengenoemde stukken gestelde
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4.

ONTWERPFASE

Definitieve
over eenkomst

Actienr.
4

Actor
Initiatiefnemer

Activiteit
Voorlopig ontwerp

5

Gemeente

Toetsen

6

Initiatiefnemer

Definitief ontwerp

7

Gemeente

Toetsen

R esul ta atto ets

Omschrijving
• Maken van een voorlopig ontwerp
• Maken concept verkeersmaatregelenplan
• Overleg voeren met kabel- en
leidingnetbeheerders over tracékeuze en het
eventueel vervangen resp. (ver)leggen van
kabels en/of leidingen
• Toetsen van het voorlopig ontwerp
• Toetsen door Team Amersfoort Bereikbaar
Tijdsduur:
maximaal 4 weken
Terugmelding: schriftelijk
• Maken van het definitief ontwerp
• Maken definitief verkeersmaatregelenplan
• Toetsen van het definitief ontwerp
Tijdsduur:
maximaal 4 weken
Terugmelding: schriftelijk

4
Voorlopig ontwerp

Vo orlo pig ontwer p
C once pt
ve rkee rsma atreg ele npl an

5
T oets

Resu ltaattoe ts

4.1

Algemeen

De initiatiefnemer stelt in deze fase aan de hand van deze RIOR en
aanvullende voorwaarden en eisen een voorlopig ontwerp op en
vervolgens een definitief ontwerp.

6
Defi niti ef o ntwerp

Definitief ontwerp
Defin itie f
ve rkee rsma atreg ele npl an

7
T oets
Resu ltaattoe ts

(t us sentijds e) A anvang / ei nde f ase

Goedgekeurd
definitief
ontwerp

Ac ti vit eit
Toetsi ng
Documenten

Figuur 4

Stroomdiagram ontwerpfase
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4.2

Relatie met Stedelijk Beheer

Stedelijk Beheer heeft in deze fase een actieve rol, naast het
aanleveren van benodigde informatie en een toetsende rol. Dit betreft
het aanvullen van de in deze RIOR gestelde voorwaarden en stellen
van voorwaarden met betrekking tot in de openbare ruimte te
realiseren voorzieningen en de inrichtingskwaliteit van de openbare
ruimte. De initiatiefnemer maakt een voorlopig ontwerp dat voldoet
aan de eisen zoals opgenomen in bijlage 1 In hoofdstuk 8 zijn
aanvullende technische bepalingen opgenomen vanuit de verschillende
beheerdisciplines die in deze fase van belang zijn.
Het voorlopig ontwerp wordt door de gemeente getoetst. In overleg
met de initiatiefnemer wordt vastgesteld welke opmerkingen en
aanvullingen in het definitief ontwerp worden verwerkt.
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Door verwerking van de aanvullingen en opmerkingen en het
aanvullen van het ontwerp conform de eisen in bijlage 1 wordt door
de initiatiefnemer het definitief ontwerp gemaakt.
4.3 Relatie met andere overheden, gemeenschappelijke
regelingen en belangengroepen

dan is op de verlegging van nutskabels en -leidingen (water, gas en
elektra) de Verlegregeling Kabels en Leidingen Amersfoort van
toepassing. De verlegging van telecomkabels is in de
Telecommunicatiewet geregeld.
4.5
4.5.1

Zowel het voorlopig ontwerp als het definitief ontwerp dienen door
de initiatiefnemer ter goedkeuring onder meer te worden voorgelegd
aan politie, brandweer, GGD-Midden Nederland en ophaaldienst
huishoudelijk – en bedrijfsafval. Daarnaast kunnen door de
gemeente andere instanties worden aangegeven aan wie de stukken
ter goedkeuring moeten worden voorgelegd.
4.4

Relatie met kabel- en leidingnetbeheerders

Bepalingen
Voorlopig en definitief ontwerp

De overeenkomst met de daarin door de gemeente gestelde ambities,
eventueel nader gestelde eisen en de door de gemeente aangeleverde
financiële randvoorwaarden en kengetallen gelden als uitgangspunt
voor het ontwerp.
In bijlage 1 zijn voorwaarden opgenomen waaraan het voorlopig en
het definitief ontwerp moeten voldoen.

De initiatiefnemer neemt contact op met de diverse kabel- en
leidingnetbeheerders om te bezien wat de gevolgen van de plannen
zijn m.b.t. de ligging van ondergrondse kabels en leidingen. Dit
betreft zowel de bestaande kabels en leidingen en eventuele nieuw
geplande kabels en leidingen als de naar aanleiding van het initiatief
aan te leggen kabels en leidingen. Teneinde een zo groot mogelijke
afstemming te krijgen tussen boven- en ondergrondse infrastructuur
dienen de door de kabel- en leidingnetbeheerders gestelde
voorwaarden in het definitief ontwerp te worden verwerkt.

4.6

Te leveren producten aan Stedelijk Beheer

–
–

voorlopig ontwerp;
definitief ontwerp (waaronder begrepen: voorstel
verhardingen, verlichtingsplan (inclusief licht- en
netberekening), beplantings- bomenplan, bebordingsplan,
rioleringsplan e.a.);

4.7

Toetsingsproces

Voor het proces met de kabel- en leidingnetbeheerders dient ten
minste 3 maanden te worden ingepland (tussen definitief tracé en
start uitvoering).
De kabel- en leidingnetbeheerders zullen over het algemeen pas
opdracht van de initiatiefnemer voor hun werkzaamheden krijgen na
afronding van de procedure. De initiatiefnemer dient dan ook
rekening te houden met de benodigde voorbereidingstijd van deze
kabel- en leidingnetbeheerders.

De overeenkomst die in de initiatieffase is gesloten tussen de gemeente
en de initiatiefnemer, de verkennende studies, deze RIOR, de
beheervisie en aanvullende randvoorwaarden die zijn gesteld vormen
het toetsingskader.
Het Voorlopig Ontwerp wordt getoetst. Dit moet plaatsvinden voordat
met het definitief ontwerp wordt begonnen, zodat bijsturing, indien
nodig, mogelijk is.

Indien de gemeente als (mede)opdrachtgever een verzoek tot het
verleggen van kabels en leidingen doet of dit namens haar laat doen
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Het Definitief Ontwerp moet worden getoetst voordat met de
besteksvoorbereiding wordt begonnen.
De gemeente kan naar aanleiding van deze toetsen nadere eisen
stellen.
De uit deze toetsen voortvloeiende nader gestelde eisen dienen door
de initiatiefnemer na overleg te worden verwerkt in het Voorlopig
en/of het Definitief Ontwerp.
Voor ieder toetsingsmoment moet minimaal 2 en maximaal 4 weken
worden gereserveerd. De benodigde tijd wordt mede bepaald door de
omvang en complexiteit van een project.
De gemeente zal haar bevindingen schriftelijk aan de initiatiefnemer
mededelen. Goedkeuring wordt pas verleend na verwerking van de
opmerkingen.
Voor aanvang van de besteksvoorbereiding dient schriftelijk
overeenstemming te zijn bereikt over de uitgiftegrenzen
(gewaarmerkte uitgiftetekening) en het Definitief Ontwerp.
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5.

VOORBEREIDINGSFASE

Go edg ekeu rd
d efini tief
ontwe rp

Actienr.
8

Actor
Gemeente
(Stedelijk Beheer)

Activiteit
Opnemen bestaande
materialen

9

Initiatiefnemer

Conceptbestek

10

Gemeente
(Stedelijk Beheer)

Toetsen

11

Initiatiefnemer

Maken afspraken over
kabels en leidingen

12

Initiatiefnemer

Bestek

13

Gemeente
(Stedelijk Beheer)

Toetsen

8
Op ne mi ng
bestaa nde
ma te ria len

Conceptbestek

9

Con ceptbe ste k

Concept planning of
uitvoeringsduur

T ekeni ng

10
To ets
Result aat toets
Concept pl anning of
ui tvoeringsduur

11
Make n afsprake n
over kab el s
en l eid in gen

Ui tkom st

12
Defi ni tief bestek

D efini tief bestek

T ekeni ng
Definit ieve
planning

13
To ets

Resul taatt oets

Omschrijving
• Nagaan welke materialen moeten worden
afgevoerd naar de gemeentelijke
opslagplaats, indien deze niet in het
plangebied worden hergebruikt
• Maken conceptbestek met de bijbehorende
tekeningen
• Maken conceptplanning (resp.
uitvoeringsduur)
• Maken van afspraken met Stedelijk Beheer
over beheer en onderhoud van de openbare
ruimte binnen en aansluitend op de
projectgrenzen.
• Toetsen concept-bestek en bijbehorende
tekeningen
• Toets door Team Amersfoort Bereikbaar
Tijdsduur:
maximaal 4 weken
Terugmelding: schriftelijk
• Op basis van het goedgekeurde definitief
ontwerp en het conceptbestek definitieve
afspraken maken met kabel- en
leidingbeheerders over kabels- en
leidingentracés en het eventueel vervangen
resp. (ver)leggen van kabels en/of leidingen
• Verwerken opmerkingen in bestek en
bijbehorende tekeningen
• Definitieve planning
• Toetsen van:
1. het bestek en bijbehorende tekeningen en
berekeningen
2. afstemmen met kabel- en leidingbeheerders
Tijdsduur:
maximaal 4 weken
Terugmelding: schriftelijk

(t ussenti jdse) Aanvang / einde fase
A cti vi teit

Go edg ekeu rd
b estek

Toets ing
Docum enten

Figuur 5

Stroomdiagram voorbereidingsfase
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5.1

Algemeen

In de voorbereidingsfase wordt het definitief ontwerp door de
initiatiefnemer omgezet in een bestek met bijbehorende begroting en
tekeningen.
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Tevens stelt de initiatiefnemer in deze fase een plan op voor de
tijdelijke verkeersmaatregelen tijdens de uitvoering.
Zowel de gemeente als de initiatiefnemer wijzen een aanspreekpunt
aan (zie 2.1.4), die gedurende het gehele bouwproces hun mandaat
op onderdelen van het bouwproces kunnen uitoefenen.
Voor de voortgang geldt de goedgekeurde tijdsplanning waaronder
de onderdelen (besteksposten) van de werken vallen.
5.2 Besteksfase
De producten uit de voorbereidingsfase worden door Stedelijk
Beheer getoetst aan de in elke voorafgaande fase goedgekeurde
producten, met inbegrip van de daarbij nader gestelde eisen.
Naar aanleiding van de reactie van Stedelijk Beheer op het conceptbestek maken de initiatiefnemer en de gemeente bindende afspraken
over welke eventuele opmerkingen en aanvullingen in het definitief
bestek worden verwerkt.
De initiatiefnemer maakt afspraken met de gemeente over beheer en
onderhoud van de openbare ruimte binnen en aansluitend op de
projectgrenzen.

in de voorafgaande fases nog niet heeft plaatsgevonden), zodat dit in
het definitieve bestek kan worden verwerkt. De initiatiefnemer zorgt
zelf voor overleg met de kabel- en leidingnetbeheerders. Bij het
beleggen van de besprekingen met de kabel- en leidingnetbeheerders
wordt de gemeente door de initiatiefnemer daar van in kennis gesteld
en voor het bijwonen van de te houden besprekingen uitgenodigd.
Deze afstemming wordt bij de start van de werkzaamheden
herhaald, alvorens over te gaan tot uitvoering.
Voor het proces met de kabel- en leidingnetbeheerders dient ten minste
3 maanden te worden ingepland (tussen definitief tracé en start
uitvoering).
De kabel- en leidingnetbeheerders zullen over het algemeen pas
opdracht van de initiatiefnemer voor hun werkzaamheden krijgen na
afronding van de procedure. De initiatiefnemer dient dan ook rekening
te houden met de benodigde voorbereidingstijd van deze kabel- en
leidingnetbeheerders.
Indien de gemeente als (mede)opdrachtgever een verzoek tot het
verleggen van kabels en leidingen doet of dit namens haar laat doen
dan is op de verlegging van nuts-kabels en –leidingen (water, gas en
elektra) de Verlegregeling Kabels en Leidingen Amersfoort van
toepassing. De verlegging van telecomkabels is in de
Telecommunicatiewet geregeld.

De gemeente is medeverantwoordelijk voor de afwikkeling van
verkeer gedurende de uitvoeringsfase. De initiatiefnemer dient
daarom een verkeersmaatregelenplan op te stellen (zie hoofdstuk 10).

5.4

De gemeente verleent diverse vergunningen die benodigd zijn
voordat met de uitvoering kan worden aangevangen. In hoofdstuk 7
wordt hier nader op ingegaan.

De initiatiefnemer maakt voor zijn rekening de benodigde RAWbestekken op basis van het gemeentelijk moederbestek.

De kabels- en leidingentracés moeten zijn vastgelegd op tekening en
akkoord bevonden door de kabel- en leidingnetbeheerders.

Om de dynamiek van het groen te beoordelen maken
beplantingsfilm/groeicurven deel uit van het beeldbestek gedurende
een afgesproken periode (3-5-10 jaar).

5.3

Relatie met kabel- en leidingnetbeheerders

5.4.1

Bepalingen
Bestekken

Bij het bestek dienen ten minste de tekeningen te worden aangeleverd
zoals vermeld in bijlage 1.

Op grond van het concept-bestek treedt de initiatiefnemer in overleg
met de kabel- en leidingnetbeheerders om de definitieve plaats van
nieuw aan te leggen kabels en leidingen en de voorwaarden voor
bestaande kabels en leidingen te bespreken (dit laatste voor zover dat
Richtlijnen voor inrichtingswerken in de openbare ruimte
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5.4.2

Verkeersmaatregelenplan

In het verkeersmaatregelenplan wordt aangegeven wat de te nemen
tijdelijke verkeersmaatregelen zijn.
Een planning van de tijdelijke verkeersmaatregelen maakt onderdeel
uit van het plan tijdelijke verkeersmaatregelen. In hoofdstuk 10 zijn
de voorwaarden voor tijdelijke verkeersmaatregelen opgenomen.
5.4.3

Garanties

Afhankelijk van de in de openbare ruimte te realiseren voorzieningen
kan de gemeente plangebonden garanties vragen (bijvoorbeeld voor
kunstwerken e.d.). Gedurende een afgesproken periode garandeert de
marktpartij dat de aanleg van bomen en struiken gaan groeien én dat
de uitgroei verloopt volgens de bijgevoegde
beplantingsfilm/groeicurve. Dit zal schriftelijk worden vastgelegd.
5.5

Te leveren producten aan de gemeente

–
–
–

concept-bestek met bijbehorende tekeningen (zie bijlage 1);
definitief bestek met bijbehorende tekeningen (zie bijlage 1)
uitgiftetekening;

5.6

Toetsingsproces

Toetsingsmomenten bij de aanleg of omvorming van de beplanting
bestaande uit bomen en struiken op de geleverde groeiprestaties zijn
contractueel vastgelegd en vinden jaarlijks plaats in de maand
september gedurende de overeengekomen periode.
Voor ieder toetsingsmoment moet minimaal 4 weken worden
gereserveerd. De benodigde tijd wordt mede bepaald door de omvang
en complexiteit van het project. De gemeente zal haar bevindingen
schriftelijk aan de initiatiefnemer mededelen.
Goedkeuring wordt pas verleend na verwerking van eventuele
opmerkingen.

De overeenkomst die in de initiatieffase is gesloten tussen de
gemeente en de initiatiefnemer, het definitief ontwerp, aanvullende
randvoorwaarden die in de programmafase zijn gesteld en de
bepalingen die zijn opgenomen in deze RIOR vormen het
toetsingskader waaraan wordt getoetst. Ten behoeve van concept
bestek(ken) dient met de gemeente afstemming plaats te vinden
over de toepassing van de RIOR en eventuele aanvullende
locatiegebonden eisen. Toetsing van het bestek moet plaatsvinden
voordat met de uitvoering wordt aangevangen, zodat bijsturing
mogelijk is.
De gemeente kan naar aanleiding van de toets nadere eisen stellen.
De uit deze toets voortvloeiende nader gestelde eisen dienen door de
initiatiefnemer te worden verwerkt in het bestek en de daarbij
behorende tekeningen.
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6.

UITVOERINGSFASE

Goed g ek eurd
b es tek

14

Actienr.
14

Actor
Initiatiefnemer

Activiteit
Aanbesteding

15

Initiatiefnemer /
De gemeente

Opneming t.b.v.
schadepreventie

16

Initiatiefnemer

Coördinatie-overleg

17

De gemeente

Toetsen

18

Initiatiefnemer

Uitvoeringsplanning

19

Uitvoering

20

Initiatiefnemer /
De gemeente
Initiatiefnemer

21

De gemeente

Inspectie (6.4.3)

22

Initiatiefnemer

Herstel gebreken

23
24

Initiatiefnemer /
De gemeente
Initiatiefnemer

Overdracht beheer
(6.4.4)
Onderhoudsperiode
(6.4.5)

25

De gemeente

Eindoplevering (6.4.6)

Aa nb e ste din g

15

Op nem i ng t.b .v.
s ch ad epre ven tie

R app ort

Uitvo eri ngs p la n ni ng en
verk eers maatre g ele np lan

16
Coö rd in atie
ov erle g

18
17

Re su lta atto e ts
Uitvo eri ngs
p la nnin g e n d e f.
verke ersm aatre g
e le npla n

To ets

19

Ui tv oering

Werkdo cu men te n

Pro duk t en
geha nd haafd e
om g ev in g

Vooropneming en
gereedmelding (6.4.2)

20
O pn ame ra pp ort
Voo ropne ming e n
ge re e d me ld i ng
22
Ove rd rac hts d oc um ent
21

He rstel ge bre ke n

Revisi ete k eni ng en
In s pe c ti e
Re s ul ta attoe ts

23

O ve rd ra c ht
b ehee r

24
O nd e rho uds perio de

25
Ein do ple ve ring

( tussent ij dse) A anvang / ein def ase

A cti v
i te it

Ov erg e dra gen
p ro du k t

Toet sin g
Docu ment en

Figuur 6

Omschrijving
• De initiatiefnemer verzorgt de aanbesteding
en gunning van de uitvoering
• Opneming verrichten samen met een
vertegenwoordiger van de gemeente
(nulmeting)
• Verzorgen van een coördinatie-overleg voor
het opstellen van een uitvoeringsplan en
verkeersmaatregelenplan
• Toetsen van het uitvoeringsplan
• Toets door Team Amersfoort Bereikbaar
Terugmelding: schriftelijk binnen 8 werkdagen
• Aanpassen van het uitvoeringsplan aan de
hand van de terugmelding van de gemeente
• Definitief verkeersmaatregelenplan
• Zorg dragen voor uitvoering van het werk
• Aanspreekpunt voor uitvoering aanwijzen
• Verrichten van de vooropneming en het werk
gereed melden bij de gemeente. Hierbij
worden revisietekeningen,
garantieverklaringen en alle andere in 6.5
genoemde bescheiden aangeleverd.
• De gemeente controleert het werk en de
(compleetheid van) de in 6.5 genoemde
bescheiden
• Herstellen van de door de gemeente
geconstateerde gebreken.
• De initiatiefnemer meldt het werk gereed bij
de gemeente, waarna de gemeente de te
herstellen punten controleert.
• Gezamenlijk de documenten ondertekenen
voor de voorlopige overdracht
• In onderhoud houden van de gerealiseerde
openbare ruimte gedurende een vooraf
vastgestelde periode
• Controleren van het werk en de bescheiden
(6.5) ten behoeve van de definitieve
overdracht

Stroomdiagram uitvoeringsfase
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6.1

Algemeen

In deze fase worden de werkzaamheden volgens het door de
gemeente goedgekeurde bestek met bijbehorende tekeningen
uitgevoerd. Indien de initiatiefnemer niet zelf de uitvoering ter hand
neemt, verzorgt deze de aanbesteding van het werk.
De initiatiefnemer voor de aanleg, omvorming en beheer van
beplantingen bestaande uit bomen en struiken werkt integraal. Dat
wil zeggen dat ontwerp, aanleg en beheer in elke fase van het werk
dienen te zijn afgestemd.
Door de initiatiefnemer en de gemeente (de in 5.1 genoemde
aanspreekpunten) wordt ten behoeve van bouwschade-preventie een
vooropneming van de bestaande situatie verricht. De resultaten
hiervan worden vastgelegd op schade-preventieformulieren die door
de gemeente zijn aangeleverd of goedgekeurd.
6.2

Relatie met Stedelijk Beheer

Voor de start van de uitvoering dient de uitvoeringsplanning ter
goedkeuring te worden voorgelegd aan de gemeente.
De gemeente stelt als toekomstig beheerder van de aan te leggen
voorzieningen eisen aan het resultaat. De initiatiefnemer dient er
voor zorg te dragen dat het terrein toegankelijk is voor periodieke
inspecties door de gemeente. De gemeente (zie het aanspreekpunt
2.1.4) kan tijdens deze inspecties aanwijzingen geven, bijvoorbeeld
ten behoeve van het bereiken van het afgesproken eindresultaat, de
(verkeers)veiligheid, het beperken van overlast enz.
Na uitvoering van het werk wordt door de initiatiefnemer een
vooropneming verricht, waarna hij het werk gereed meldt bij de
gemeente.
De gemeente verricht vervolgens een inspectie van het werk en de
omgeving. Eventueel geconstateerde gebreken meldt de gemeente
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schriftelijk aan de initiatiefnemer. De initiatiefnemer draagt zorg voor
het herstel van de gebreken. Na herstel van de gebreken meldt de
initiatiefnemer het werk opnieuw gereed. De gemeente controleert of
de gebreken naar behoren zijn hersteld. Daarna wordt door middel van
het ondertekenen van de overdrachtsdocumenten door de
initiatiefnemer en de gemeente het beheer overgedragen aan de
gemeente.
Na de overdracht van openbaar gebied gaat een onderhoudsperiode
in. In deze periode wordt in het projectgebied in opdracht van de
gemeente door derden het dagelijks onderhoud uitgevoerd,
behoudens de werkzaamheden die nog door de initiatiefnemer
worden uitgevoerd.
Alle door kabel- en leidingnetbeheerders in het kader van het
betreffende plan uit te voeren werken dienen bij de melding voor
overdracht gereed te zijn.
6.2.1

Kwaliteitsborging

Voor het bouw- en woonrijp maken van het plangebied wordt in het
kader van de RAW, NEN-EN-IS0 9001 : 2008, het volgende
verlangd:
1 De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor de
kwaliteitbeheersing en dient hiertoe een op het werk gericht
Kwaliteitsplan op te stellen onder NEN-EN-IS0 9001 : 2008. Dit
Kwaliteitsplan maakt deel uit van de overeenkomst tussen de
gemeente en de initiatiefnemer.
De te leveren producten dienen te voldoen aan de
kwaliteitscertificering, welke geldt voor de te leveren producten.
2 In het kader van het in te dienen Kwaliteitsplan dient door de
initiatiefnemer een algemeen tijdschema te worden opgesteld,
welke de voortgang op onderdelen aangeeft van het uit te voeren
werk. De in tijdseenheden verstrekte onderdelen dienen
goedkeuring te hebben van de gemeente.
3 Alvorens tot uitvoering van de (deel) projecten over te gaan,
wordt het Kwaliteitsplan door de initiatiefnemer ter toetsing aan
de gemeente ingediend. Het betreffende plan dient in
overeenstemming te zijn met de omschreven activiteiten
(postnummers).
4 De gemeente verstrekt na acceptatie van het ingediende
Kwaliteitsplan aan de initiatiefnemer een “Toezicht en
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Controleplan” gerelateerd aan de postnummers, waarbij aan de
hand van de toegewezen Stop-Bijwoon en Registratiepunten de
kwaliteit door de “toetser” van de gemeente, wordt
geïnspecteerd. Het “Toezicht en Controleplan” maakt deel uit
van de overeenkomst tussen de gemeente en de initiatiefnemer.
5 De toetsmomenten dienen vervolgens door de initiatiefnemer
zichtbaar middels de postnummers in de uitvoeringsplanning te
worden meegenomen.
6.2.2

Relatie met kabel- en leidingnetbeheerders

Bij aanvang van de uitvoering verzorgt de initiatiefnemer een
zogenaamd "coördinatie-overleg kabels en leidingen". Hij roept
hierbij alle belanghebbenden / beheerders bij elkaar om de
werkzaamheden van de verschillende partijen in een
uitvoeringsplanning vast te leggen. Bij de besprekingen met de
kabel- en leidingnetbeheerders wordt de gemeente door de
initiatiefnemer uitgenodigd. Deze afstemming wordt bij de start
van de werkzaamheden herhaald.
6.3

5

6

de gemeente en worden afspraken gemaakt over maatregelen
om de vereiste kwaliteit alsnog te behalen.
Indien in de sub 4 bedoelde afstemming het beoogde resultaat
niet wordt behaald, is de gemeente bevoegd om (gelet op de
aard en strekking van het beoogde onderdeel) een geldelijke
inhouding te doen, welke in hoogte is gerelateerd aan het
betreffende onderdeel (bestekspost).
Na afloop van de (deel) werkzaamheden kan bij nacontrole
(indien dit in de opgevoerde onderdelen (besteksposten)
mogelijk is), alsnog worden bepaald of de vereiste kwaliteit is
behaald.
Bij de oplevering van enig werk dient ten aanzien van de
kwaliteitsborging de gemeente te worden betrokken,
waarbij deze het werk als gereed aanvaardt als aan alle
kwaliteitseisen zoals in dit onderdeel “Civiel” is
omschreven is voldaan. Het beoordelingsresultaat zal worden
betrokken bij de naderhand te verrichten overdracht aan de
gemeente.

Voor toelichting zie paragraaf 5.1.

Bepalingen uitvoering
6.3.3

6.3.1

Aanbestedingen

Bij aanbestedingen zijn in ieder geval de Aanbestedingswet 2012,
de Gids Proportionaliteit, de ARW 2012 (Aanbestedingsreglement
Werken) en de vigerende Nota Inkoop- en aanbestedingsbeleid
gemeente Amersfoort van toepassing.
6.3.2
1
2
3
4

Inspectie en zekerheidsstelling tijdens de uitvoering

De initiatiefnemer geeft aan de gemeente op diens verzoek
inzicht in de processen en documenten die van toepassing zijn
zoals in het kwaliteitsplan zijn omschreven.
De gemeente toetst de door de initiatiefnemer bereikte
kwaliteit op onderdelen (bestek).
De initiatiefnemer dient op elk onderdeel van het bestek,
zoals genoemd in het kwaliteitsplan, de behaalde kwaliteit
volgens NEN-EN-ISO 9001 : 2008 te registreren.
Bij het niet behalen van de vereiste kwaliteit van enig
onderdeel van het werk dient overleg te worden gepleegd met

Richtlijnen voor inrichtingswerken in de openbare ruimte
Afdeling Stedelijk Beheer

docsnummer 4776108 versie 1

Schadepreventie

Voor aanvang van de uitvoering wordt door de initiatiefnemer en de
gemeente gezamenlijk een opneming van de bestaande situatie
verricht.
Deze opneming geschiedt na schriftelijke uitnodiging door de
initiatiefnemer.
Van deze opneming wordt door de initiatiefnemer een schadepreventieformulier opgesteld, dat minimaal twee weken voor aanvang
van de bouwwerkzaamheden ondertekend bij de gemeente wordt
gedeponeerd.
6.3.4

Start uitvoering

Er mag niet eerder tot uitvoering worden overgegaan dan na
schriftelijke goedkeuring van het bestek met bijbehorende planning
(zie 5.1) en nadat alle noodzakelijke vergunningen aanwezig zijn.
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6.3.5

Aansprakelijkheid initiatiefnemer voor niet juiste
uitvoering

De initiatiefnemer is aansprakelijk voor schade die de gemeente of
derden lijden als gevolg van de niet juiste of niet tijdige uitvoering
van het werk conform bestek en planning. De initiatiefnemer
vrijwaart de gemeente ter zake hiervan tegen aanspraken van
derden.
6.3.6

Schade gemeente en derden

De initiatiefnemer is aansprakelijk voor schade aan eigendommen
(en personen) van de gemeente en derden, welke door de uitvoering
van het project door hem (of door hem ingeschakelde derden) wordt
veroorzaakt. Hij vrijwaart de gemeente ter zake hiervan tegen
aanspraken van derden.
6.3.7

Werken in de openbare ruimte

Voordat er in de openbare ruimte gewerkt mag worden dient de
initiatiefnemer eerst een nulmeting van de bestaande situatie uit te
voeren. In overleg met de gemeente wordt bepaald op welke wijze
de nulmeting plaatsvindt. Tevens wordt in overleg met de gemeente
bepaald op welke wijze de uit de nulmeting voortvloeiende gegevens
bij de gemeente aangeleverd moeten worden. De gegevens van de
nulmeting van de bestaande situatie met betrekking tot het groen
moeten digitaal worden vastgelegd op basis van de in GeoVisia
gehanteerde paspoorten van de gemeente Amersfoort. Tijdens de
uitvoering van werken dient rekening te worden gehouden met de
omgeving. In hoofdstuk 9 en 10 wordt nader ingegaan op de
voorwaarden die gesteld worden aan het werken in de openbare
ruimte en tijdelijke verkeersmaatregelen. Tijdens de uitvoering de
openbare verlichting zoveel mogelijk laten branden.
6.3.8

Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten

Om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen
voortvloeiend uit de WION moeten van alle ondergrondse netten,
waarvan de gemeente de beheerder is of uiteindelijk zal worden,
binnen 14 dagen na (gedeeltelijke) aanleg de revisiegegevens
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conform de voorschriften in paragraaf 6.5 bij de gemeente worden
aangeleverd.
6.4

Bepalingen overdracht

In het kader van de overdracht aan de gemeente zijn er na realisatie
van een werk twee belangrijke ijkmomenten, de voorlopige
overdracht en de eindoplevering. De periode hiertussen is een
onderhoudstermijn of periode van nazorg in het geval van
groenvoorzieningen.
6.4.1

Tijdstip

De overdracht wordt gedaan op het “moment” waarop een werk
gerealiseerd is en door de gemeente is goed gekeurd waarmee het
formeel openbaar gebied wordt. Het feitelijke openbare gebruik is
dus niet bepalend voor het moment van overdracht.
Om te kunnen overdragen moet het werk (civiel- en
cultuurtechnisch) in het betreffende gebied voor openbaar gebruik
gereed zijn. Er mag in beginsel geen noodzakelijk bouwverkeer
meer komen. Alle benodigde gegevens moeten beschikbaar zijn voor
inspectie, beheer en onderhoud.
Bij grote projecten kan gefaseerd worden overgedragen indien het
gaat om complete en duidelijk herkenbare gebieden. Afhankelijk
van de aard van het werk is dit moment als volgt gedefinieerd:
–
rioolgemaal: 100 draaiuren na ingebruikstelling
–
kleine installaties: 10 draaiuren na ingebruikstelling.
–
Voor beeldende kunst, fonteinen en dergelijke geldt dat indien
er een feestelijke in gebruikname of onthulling is, de
overdracht daarna zal plaatsvinden.
–
verlichting: bij ingebruikstelling doch niet eerder dan de
overdracht van de verharding. Hier wordt bedoeld de
elektrische installatie. Masten en armaturen worden verder
beschouwd als wegmeubilair en vallen onder de
onderhoudstermijn van verharding ca.
–
civielwerk: als de verharding en alle overige werken,
waaronder met name verlichting en verkeersmaatregelen,
gereed zijn
–
groenaanleg ca.: als de eerste aanleg gereed is.
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6.4.2

Tijdens de onderhoudsperiode is de gemeente verantwoordelijk voor
het openbaar functioneren van de voorzieningen.

Melding

De initiatiefnemer meldt het werk gereed bij de gemeente en levert
daarbij alle voor inspectie en beheer van belang zijnde informatie,
zoals is aangegeven in paragraaf 6.5.
Er moet op worden gerekend dat tussen melding en overdracht een
periode van 2 maanden zit die de gemeente nodig heeft om
inspecties uit te voeren en om de onderhoudscontracten op te
stellen en overeen te komen met derden die vanaf de overdracht
het onderhoud voor de gemeente uitvoeren.
6.4.3

Inspectie

Tijdens de inspectie wordt gecontroleerd op de volgende aspecten:
–
vaststellen of het werk volgens de resultaatsbeschrijvingen
is uitgevoerd en voldoende gereed is om openbaar gebruikt
te kunnen worden;
–
vaststellen welke gebreken er aan het werk zijn die
verholpen moeten worden;
–
vaststellen welke gebreken er aan te handhaven openbaar
gebied in en nabij het project zijn ontstaan. De vaststelling
geschiedt aan de hand van de opneming bij aanvang van de
werkzaamheden (schade preventie formulier).
Van de inspectie wordt een inspectierapport opgesteld.
6.4.4

Voorlopige overdracht

De voorlopige overdracht vindt plaats door ondertekening van een
overdracht-formulier en acceptatie van de verplichtingen die
worden vermeld in het inspectierapport.
6.4.5

Onderhoudsperiode

Tussen overdracht en eindoplevering zit een:
–
onderhoudsperiode met eindverplichtingen voor civiele
werken;
–
periode van nazorg met inboetverplichting voor groen.
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Tijdens de onderhoudsperiode verricht de initiatiefnemer de
volgende acties:
–
het uitvoeren van herstel- en aanpassingswerken naar
aanleiding van de inspectie;
–
het herstellen van gebreken die in deze periode aan het licht
komen;
–
het herstel van schade voor zover deze het gevolg is van door
of in opdracht van de initiatiefnemer verrichte activiteiten van
bouwkundige en/of civieltechnische aard;
–
herstel van schade veroorzaakt door derden die een gevolg
zijn van het niet gereed zijn van bovengenoemde herstel- en
aanpassingswerken;
–
aan het eind van de onderhoudsperiode schoon opleveren van
het werk;
–
naast overige overeengekomen resultaatsverplichtingen
behoren hiertoe in ieder geval het schoonmaken van kolken,
goten, watergangen, drainagestelsel en het opruimen van al
het in het gebied nog aanwezige bouwafval alsmede het
verwijderen van onkruid op verhardingen.
Alle werkzaamheden zijn voor rekening van de initiatiefnemer.
De gemeente draagt zorg voor het herstel van overig door derden
veroorzaakte schade.
Duur onderhouds- c.q. beproevingsperiode:
–
civiele werken 6 maanden (o.a. wegen, leidingen, water en
kunstwerken);
–
groenaanleg de periode tot en met de inboet in het eerst
volgende plantseizoen. Afhankelijk van moment van planten
en inboet is dat een periode van zes maanden tot een jaar.
6.4.6

Eindoplevering

De eindinspectie van het gemaakte werk wordt gedaan na het
verstrijken van de onderhouds- c.q. beproevingsperiode. Alle
herstel- en aanpassingswerken moeten gereed zijn.
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De initiatiefnemer meldt het werk gereed voor eindinspectie bij de
gemeente.
Tijdens de eindinspectie wordt vastgesteld of de eerder genoemde
acties door de initiatiefnemer goed zijn uitgevoerd en welke, aan
de initiatiefnemer te wijten, gebreken er aan het werk zijn die
alsnog verholpen moeten worden.
De opneming wordt op schrift gesteld.
Het alsnog uit te voeren werk geschiedt voor rekening van de
initiatiefnemer, tot genoegen van de gemeente en binnen een door
haar in billijkheid te stellen termijn.
Het werk wordt door de gemeente gereed verklaard als alle
herstelwerken zijn uitgevoerd, overige opmerkingen naar
aanleiding van de inspecties zijn verwerkt en alle te leveren
informatie is ontvangen. De gereedverklaring wordt schriftelijk
vastgelegd.
6.4.7

Aansprakelijkheid van de initiatiefnemer na de
beheeroverdracht

Na de bovenstaand genoemde eindoplevering is de initiatiefnemer
niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk, met
hierop de volgende uitzondering:
–
indien het geval, voorzien in artikel 1645 B.W., zich
voordoet;
–
indien het werk of enig onderdeel daarvan een aan de
initiatiefnemer, zijn adviseurs, de aannemer, zijn
leverancier, zijn onderaannemer of zijn personeel toe te
rekenen verborgen gebrek bevat en de initiatiefnemer van
zodanig gebrek binnen een redelijke termijn na de
ontdekking mededeling is gedaan.
Een gebrek is als een verborgen gebrek aan te merken, indien het
tijdens de opneming van het werk door de gemeente redelijkerwijs
niet onderkend had kunnen worden. De rechtsvordering uit hoofde
van een verborgen gebrek is niet ontvankelijk, indien zij wordt
ingesteld na verloop van 5 jaren na de dag van de eindoplevering.

6.5

Te leveren product aan de gemeente

De initiatiefnemer levert aan de gemeente de volgende bescheiden:
–
situatie tekening (A3 / A4 formaat in DXF- en PDF-formaat)
met daarop aangegeven welk gebied voor overdracht wordt
aangeboden;
–
Indien er geen compleet werk wordt overgedragen een opgave
(in tekst en tekening) van de onderdelen die nog niet worden
overgedragen, met daarbij een planning wanneer die
onderdelen voor overdracht worden aangeboden. (bij
voorbeeld al het civiele werk wordt overgedragen en het
groen 5 maanden later);
–
een overzicht van alle documenten en bescheiden die worden
aangeboden;
–
de resultaatsbeschrijvingen van de diverse werken die zijn
uitgevoerd;
–
in het algemeen bestekken c.q. technische omschrijvingen en
bijbehorende tekeningen inclusief de revisiegegevens van het
uitgevoerde werk. Ten behoeve van de overdracht dient dus
een complete set (tevens digitaal) te worden geleverd, ook
als dit in een eerder stadium al aan de gemeente is
geleverd;
–
werk- en detailtekeningen en overige voor beheer relevante
informatie, aanvullend op de resultaatsbeschrijvingen;
–
gegevens van vooronderzoek, controlemetingen en inspecties;
–
garantieverklaringen;
–
opgave van hoeveelheden te onderhouden elementen volgens
nader aan te geven specificatie.
Uiterlijk bij de melding voor de eindoplevering worden van de
tekeningen van de werken digitale bestanden (DXF-formaat en PDFformaat) aan de gemeente geleverd.
Onderstaand is per beheerdiscipline de belangrijkste benodigde
informatie aangegeven en waar nodig hoe die informatie geleverd
moet worden. Voor zover deze informatie niet in de resultaatsbeschrijvingen van het werk zijn opgenomen moet die dus extra
geleverd worden.
6.5.1

Riolering

1. revisie rioolstelsel en bijzondere putten
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2. revisie huis/kolkaansluitingen. Aanleveren middels
overzichtstekening met putnummers en bijbehorende revisiegegevens op strengniveau, (tracé van huisaansluitingen
aangeven tot erfgrens);
3. revisie-peilgegevens van de binnen onderkant buizen,
bovenkant putdeksels en drempels t.o.v. NAP. Peilgegevens op
tekening (tevens digitaal in DXF- en PDF-formaat) aanleveren;
4. van alle hoofdriolering videoinspectie en de resultaten volgens
NEN 3399-2004. Rapportage, foto's en videobeelden;
5. toestandsbeoordeling op basis van inspecties (NEN-EN 135082 “Codering visuele inspectie”). Aangeven hoe en waar
geconstateerde schadebeelden hersteld zijn;
6. revisie coördinaten inspectie/bijzondere putten (in RDcoördinatenstelsel); digitaal aanleveren (DXF- en PDFformaat).
6.5.2

5. Revisietekening van het voedingspunt (in geval van een
gemeentelijk OV-net) met aansluitschema en bijbehorende
toelichting. Op papier in 3-voud (gevouwen in A4-formaat) en
elektronisch in DXF- en PDF-formaat. Bestaande uit:
- installatiebeschrijvingen, tekeningen, schema’s en
gebruikshandleidingen/voorschriften
- testrapporten, garantieverklaringen e.d.
- slottypen en bijbehorende nummers
- gelijktijdig met de aanlevering van de hierboven vermelde
gegevens dienen ook de sleutels fysiek overhandigd te worden.
6. In de voedingskast geplastificeerde revisiegegevens van het
voedingspunt, aansluitschema, richtingenschema en kabelnet.
7. Voor voedingskasten van bijvoorbeeld verkeersregelinstallaties
(VRI’s) of rioolgemalen zijn de onder punt 1 tot en met 6
genoemde gegevens op overeenkomstige wijze van toepassing.

Verlichting
6.5.3

1. Revisietekeningen met plaats van lichtpunten (in RDcoördinatenstelsel) en (besteks-) nummering: schaal 1:500,
tevens digitaal (in DXF- en PDF-formaat). Daarin de
volgende lagen:
- kabels
- moffen
- mantelbuizen
- kasten (voedingspunt)
- aardingspunten en leidingen
Tevens documentatie van de toegepaste materialen aanleveren.
2. In bedrijfsstellingsgegevens van de voedingskast en dimregimes
van de verlichting.
3. Gegevens verwijderde, verplaatste en geplaatste verlichting
alsmede alle wijzigingen aan de verlichting d.m.v. standaard
mutatieformulieren van de Gemeente Amersfoort (zie bijlage 2).
4. Revisietekening van het kabelnet (in geval van een
gemeentelijke OV-net) met aparte lagen voor de kabelstukken,
de kabelmoffen, de mantelbuizen en toelichting. Op papier in 3voud (gevouwen in A4-formaat) en elektronisch in DXF- en
PDF-formaat. Iedere kabel richting dient apart getekend te
worden (geen clusteringen).
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Installaties

1. bouwkundige informatie;
2. installatie beschrijvingen, tekeningen, schema’s en
gebruikshandleidingen/voorschriften;
3. testrapporten , garantieverklaringen e.d.;
4. slottypen en nummers en sleutels.
6.5.4

Kunstwerken

Per kunstwerk de volgende gegevens:
1. bestek- en werktekeningen in RD-coördinatenstelsel (revisie)
(DXF- en PDF-formaat);
2. toelaatbare belastingen (Verkeersbelasting volgens NEN 6706
Verkeersbelastingen op bruggen (2007));
3. leveranciers (prefab beton , hekwerken e.d.);
4. typenummers van toegepaste materialen (bijvoorbeeld
tegelwerk);
5. schilderwerksysteem incl. RAL-kleurnummers
6. garantieverklaringen verstrekt door leveranciers/hoofdaannemer.
6.5.5

Drainage + peilbuizen

1. revisie op tekening en digitaal (DXF- en PDF-formaat) in aparte
lagen van drainagestrengen, binnen- en onderkant buis, putten en
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overige voorzieningen (in RD-coördinatenstelsel). Aangeven of
en zo ja welke drains niet voor de permanente drooglegging
noodzakelijk zijn (maar alleen voor bemaling tijdens de
uitvoering van werken zijn aangelegd);
2. plaats en detailgegevens van controle-grondwaterpeilbuizen.
6.5.6

Verhardingen

1. bestek en (revisie)tekeningen (in RD-coördinatenstelsel);
2. controlerapporten van asfalt- en betonverhardingen;
3. bewijzen van oorsprong en kwaliteitsgegevens;
kwaliteitscertificaten van geleverde en verwerkte bouwstoffen;
4. Alle bestekken en tekeningen (revisie) worden digitaal
aangeleverd (DXF-formaat en PDF-formaat).
5. Verder aan te leveren:
1. Gegevens van vooronderzoeken, controlemetingen en
inspecties
2. Garantieverklaringen
3. Revisietekeningen (in RD-coördinatenstelsel)
4. Weegbonnen en controlerapporten bitumineuze verhardingen
5. Bewijzen van oorsprong
6. Kwaliteitscertificaten van geleverde en verwerkte
bouwstoffen
7. Revisie van bebording en bewegwijzering (in RDcoördinatenstelsel)
8. Uitgevoerde inrichtingsplannen algemeen (prullenbakken,
zitbanken, fietsklemmen, etc.) (in RD-coördinatenstelsel)
9. Overzicht met namen, adressen en telefoonnummers van alle
leveranciers
6.5.7

Bebording en markering

1. Revisie van alle bebording en markering (in RDcoördinatenstelsel):
•
verkeersborden;
•
bewegwijzering;
•
straatnaamborden.
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6.5.8

Beplanting, speelplekken, meubilair

Voor zover niet gedetailleerd in de resultaatsbeschrijvingen is
opgenomen wordt de volgende informatie verlangd (in RDcoördinatenstelsel):
1. het uitgevoerde beplantingsplan voor de bomen ( standplaats en
soort en groeiplaatsconstructie);
2. het uitgevoerde beplantingsplan voor de overige beplantingen
(standplaats en soort);
3. het uitgevoerde beplantingsplan voor grasvegetaties (standplaats
en soort);
4. uitgevoerde inrichtingsplannen algemeen m.b.t. de overige
elementen ( zoals banken, papierbakken, hekwerken, etc. ). Van
al deze elementen dient te zijn aangegeven, de standplaats, de
soort (incl. bestelcode), en leverancier;
5. de uitgevoerde inrichtingsplannen van water en oevers c.q.
oeverbescherming. Daaronder zijn ook begrepen de water- en
moerasvegetaties en rietkragen. Bij harde oeverbescherming
aangeven de standplaats en soort;
6. uitgevoerde inrichtingsplannen van de speelplekken met daarop
aangegeven:
•
de standplaats, de soort ( incl. bestelcode) en leverancier van het de speeltoestellen;
•
de standplaats, de soort ( incl. bestelcode) en leverancier van het overig meubilair, zoals banken, papierbakken, hekwerken, etc.;
•
de soort ondergrond;
7. digitale tekening met daarop (als object) aangegeven de
afzonderlijke plant- en speelvakken.
8. per geografisch gebied en per vak/element de kwantitatieve
informatie van de categorieën groen, water, speelvoorzieningen,
meubilair en hekwerken en de daarbij behorende technische
aspecten. De geografische, vak/elementindeling en de indeling
naar categorieën c.q. technische aspecten dient aan te sluiten bij
het systeem zoals deze door de gemeente Amersfoort wordt
gehanteerd;
9. een inspectierapport van elke speelplek met een foto van de
afzonderlijke speel- en sporttoestellen. Het rapport van de
veiligheidsinspectie dat voorafgaand aan de daadwerkelijke
overdracht van de speel- en sporttoestellen moet worden
opgesteld dient te voldoen aan de in GeoVisia gehanteerde
paspoorten van de gemeente Amersfoort;
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10. de overdracht van beplantingsvakken en overige
groenvoorzieningen dient op basis van de in GeoVisia
gehanteerde paspoorten van de gemeente Amersfoort plaats te
vinden (op verzoek kan de gemeente hierin faciliteren door een
toughbook ter beschikking te stellen).
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7.

Vergunningen

Bij de realisatie van een project zijn meestal vergunningen vereist.
Deels worden deze vergunningen verlangd en verleend door de
gemeente (Sector SOB). Daarnaast kan een vergunning ook door een
ander bevoegd gezag (Rijk, provincie, waterschap) worden verlangd
en verleend.
Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo) in werking getreden. Doel van deze wet is onder meer het
integreren van diverse vergunningen in één omgevingsvergunning.
Zo kan voor een project één vergunning worden aangevraagd die
diverse deelactiviteiten omvat. De omgevingsvergunning geldt
alleen voor ingrepen in de fysieke leefomgeving die in de Wabo zijn
opgenomen. Naast de omgevingsvergunning kan ook vergunning op
grond van de APV vereist zijn.
7.1

Gemeentelijke vergunningen

Door de gemeente worden omgevingsvergunningen (op grond van
de Wabo) en vergunningen op grond van de APV en andere
gemeentelijke verordeningen verleend. Onder de
omgevingsvergunning kunnen de volgende deelactiviteiten vallen:
• Bouwen
• Aanleggen
• Afwijken van een bestemmingsplan
• Brandveilig gebruik
• Milieu
• Monumenten (wijzigen en slopen)
• Slopen (o.g.v. bestemmingsplan of in beschermd
stadsgezicht)
• Alarminstallaties
• Kappen
• Maken van handelsreclame

• Voor sloop, bouw en/of grondwerken in de openbare ruimte dient
een “Toestemming ingebruikname openbare grond” te worden
aangevraagd.
• Tot slot is voor het plaatsen of aanbrengen van verkeersborden of
verkeerstekens op het wegdek in het algemeen een verkeersbesluit
nodig.
7.2

Overige vergunningen

Naast bovengenoemde vergunningen zijn soms vergunningen van een
ander bevoegd gezag noodzakelijk, zoals vergunningen op grond van
de Provinciale Milieuverordening, de Flora- en faunawet en de
Waterwet. Ook kan een vergunning of ontheffing van een met enig
openbaar gezag bekleed zelfstandig bestuursorgaan nodig zijn (denk
bijvoorbeeld aan het ingebruiknemen van parkeerplaatsen binnen
parkeervergunningzones waarvoor een parkeervergunning is vereist
die te verkrijgen is bij ParkeerService Amersfoort).
7.3

Aanvraag vergunningen

De initiatiefnemer, of in geval de gemeente initiatiefnemer is, de
gemeentelijke projectleider draagt zorg voor de aanvraag van de
vereiste vergunningen (en de bijbehorende stukken) welke nodig
zijn voor het realiseren van het plan. Omgevingsvergunningen
dienen te worden aangevraagd via www.omgevingsloket.nl . Van
een aantal andere vergunningen op grond van de APV zijn
formulieren beschikbaar. Zie voor meer informatie
www.amersfoort.nl/vergunningenloket.

Daarnaast zijn er bijvoorbeeld andere specifieke vergunningen op
grond van de APV en andere gemeentelijke verordeningen:
• Rioolaansluiting
• Kabels en leidingen (voor aanleg, verwijderen en onderhoud
van zowel nuts (gas, water en elektra) als telecom)

• Voor het aanleggen van inritten is een melding verplicht.
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8.

Technische bepalingen

In dit hoofdstuk zijn voor verschillende beheerdisciplines
bepalingen opgenomen ter aanvulling op de procedure.
8.1

Waterhuishouding en riolering

De basis voor de inrichting van de waterhuishouding en riolering is
het Waterplan Amersfoort en het Gemeentelijk Rioleringsplan.
In principe wordt het regenwater gescheiden ingezameld van het
vuilwater. Voorwaarde is wel dat het regenwater schoon blijft. Bij
risicolocaties wordt gekeken naar altenatieve afvoer of
voorzuivering. Dit gebeurt volgens het geldende Afkoppelplan
Amersfoort. De initiatiefnemer gaat in overleg met Stedelijk Beheer
per locatie na wat haalbaar is. Afhankelijk van de omvang van het
initiatief kan een integraal waterplan deel uitmaken van de door de
initiatiefnemer te leveren producten.
8.1.1

Relatie met Stedelijk Beheer

Het stelseltype, de diepteligging, diameter en materiaalsoort dienen
de goedkeuring te verkrijgen van Stedelijk Beheer.
Bij afsluitingen of (tijdelijke) omleidingen van het riool, dient
vooraf overleg plaats te vinden met Stedelijk Beheer.
Indien een integraal waterplan deel uitmaakt van de door de
initiatiefnemer te leveren producten, wordt dit door Stedelijk Beheer
getoetst.
8.1.2

8.1.3

Vooropneming

De initiatiefnemer levert een opnemingrapport met een daarbij
behorende video-opname van het gehele rioolstelsel. Tevens vindt er
een visuele opneming plaats.
De opneming vindt plaats vóór de eerste oplevering. Een
vertegenwoordiger van Stedelijk Beheer is hierbij aanwezig.
Het rioleringswerk wordt beoordeeld conform NEN-EN 13508-2
“Codering visuele inspectie” en NEN 3399-2004 buitenriolering
"classificatiesysteem" bij visuele inspectie van riolen". Alle
toestandsaspecten moeten minimaal gelijk aan klasse 1 zijn.
8.2

Grondwerk

Aan de uitvoering van grondwerkzaamheden bij inrichtingswerken
worden een aantal voorwaarden gesteld. Deels zijn deze voorwaarden
reeds in de programmafase van belang en deels hebben de
voorwaarden betrekking op de uitvoerings- en overdrachtsfase. Eén en
ander dient dan ook in het bestek tot uitdrukking te worden gebracht.
8.2.1

Relatie met Stedelijk Beheer

In de ontwerpfase dienen door de initiatiefnemer een milieukundig en
een geotechnisch advies te worden geleverd.
Voor de melding van een toepassing van grond, baggerspecie of
bouwstoffen, grondtransport, in het kader van het Besluit
Bodemkwaliteit kunt u een melding uitvoeren via het meldpunt:
http://www.meldpuntbodemkwaliteit.nl.
Meldingsplicht kan achterwege blijven wanneer sprake is van
grondverzet met schoon gecertificeerd materiaal.

Bepalingen
8.2.2

Voor de realisering van rioolgemalen met bovenbouw is een
bouwvergunning nodig.
De hoogten van de aansluitende riolering en straathoogten moeten
worden gewaterpast voordat de definitieve bestekstekeningen
worden vastgesteld.
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–
–

Bepalingen
Voor de afvoer en toepassing van bouwstoffen binnen de
gemeente Amersfoort is melding verplicht in het kader van
het Besluit Bodemkwaliteit.
Vanuit het ecologisch belang dient gestreefd te worden naar een
gesloten grondbalans en selectief ophogen. Verder dienen de
natuurlijke functies van bodem en water te worden ontzien.
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8.2.2.1 Milieutechnische bepalingen

–

Bij werkzaamheden in en/of het beheer van de openbare ruimte is
de KWALIBO-regeling van toepassing.

8.2.2.2 Grondmechanische bepalingen

De KWALIBO-regeling is van toepassing op bodembeheer. Dat
betreft:
–
aanleg van bodembeschermende voorzieningen;
–
afgeven van kwaliteitsverklaringen op grond van een
nationale BRL;
–
analyse van bouwstoffen, grond of baggerspecie;
–
analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek;
–
bewerking van verontreinigde grond of baggerspecie (ex situ
grondreiniging en bewerking, met uitzondering van het
ontwateren van baggerspecie waarvoor geen
vergunningplicht geldt);
–
certificering van personen;
–
periodieke inspectie van bodembeschermende
voorzieningen;
–
milieukundige begeleiding (verificatie en processturing bij
een bodemsanering);
–
monsterneming bij partijkeuringen;
–
produceren van bouwstoffen, grond of baggerspecie
waarvoor een erkende kwaliteitsverklaring is afgegeven;
–
uitvoering van een bodemsanering van de bodem;
–
veldwerk;
–
verwijderen, onklaar maken en installeren van ondergrondse
opslagtanks, leidingen en appendages;
–
beoordeling en keuring van ondergrondse opslagtanks,
leidingen en appendages en daarbij behorende
voorzieningen;
–
goedkeuring van een ontwerp, een beheers- en controleplan
of afwijkingen van het ontwerp (in het kader van Besluit
bodemkwaliteit);
–
bepalen van het ontwerppeil van het grondwater (in het
kader van Besluit bodemkwaliteit);
–
aanbrengen van isolerende voorzieningen (in het kader van
Besluit bodemkwaliteit);
–
controle van de staat van een werk (in het kader van Besluit
bodemkwaliteit);
–
samenvoegen van verschillende partijen grond of
baggerspecie;
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–
–

–
–

–
–

mechanisch uitgevoerde boringen in de bodem.

Er dient door een onafhankelijk bureau een grondmechanisch
en/of geohydrologisch onderzoek te worden uitgevoerd.
Aan de hand van het hierbij behorende
laboratoriumonderzoek moet een geotechnisch advies worden
uitgebracht met betrekking tot inklinking/stabiliteit van de
ondergrond als gevolg van de aan te brengen constructies.
Bij dit onderzoek dient tevens te worden nagegaan of er
verstoringen in de ondergrond op kunnen treden buiten het
plangebied.
Indien uit het rapport blijkt dat er zettingen zullen optreden,
dient, voorafgaand aan de besteksfase, met Stedelijk Beheer
overleg te worden gevoerd over de toelaatbare restant zetting
welke na de oplevering van de openbare infrastructuur nog zal
optreden.
Zettingen dienen met zakbaken te worden gevolgd.
Indien na oplevering blijkt dat de restant zetting de
overeengekomen waarde overschrijdt, is de initiatiefnemer
aansprakelijk voor alle schade en kosten als gevolg van
nazetting. Dit geldt zowel voor schade binnen als buiten het
plangebied aan de openbare ruimte, als voor eigendommen van
derden.

8.2.2.3 Verstuiven zand/stof
–
–
–

Bij grondwerk ten behoeve van de aanleg van verhardingen,
riolering of andere werkzaamheden dient te worden
voorkomen dat zand en/of stof kan verstuiven.
Bij droge perioden kan het noodzakelijk zijn om het zand te
besproeien.
Om te zorgen dat de openbare weg niet onderstuift, kan het
nodig zijn uitgegeven (bouw)terreinen, die langere tijd
ongebruikt blijven liggen, af te dekken met zwarte grond en/of
om het terrein in te zaaien.
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8.2.2.4
–

–
–
–

–

–
–
–
–
–
8.2.3

Bestrijding Invasieve exoten

Vanwege de bedreiging voor de lokale biodiversiteit moeten
invasieve exoten bij grondwerk verwijderd worden. Op het
land gaat het om Japanse duizendknoop, Reuzenberenklauw,
Reuzenbalsemien en Alsemambrosia.
Voorafgaand aan werkzaamheden moeten deze invasieve
exoten op kaart worden ingetekend.
In een korte notitie moet beschreven worden hoe het
verwijderen van de soorten heeft plaatsgevonden.
Japanse duizendknoop moet uitgegraven worden en
afgevoerd. Dit dient zeer zorgvuldig te gebeuren aangezien
ieder stengeldeel weer uit kan lopen. Plantenresten moeten
afgevoerd worden voor definitieve vernietiging. De
plantenresten mogen dus niet afgevoerd worden naar een
gronddepot of andere bouwlocatie.
Tijdens werkzaamheden in een gebied moet voorkomen
worden dat door bijvoorbeeld maaiwerkzaamheden de
stengeldelen over het gebied worden verspreid. Afknippen
of maaien van de plant mag alleen als gegarandeerd kan
worden dat alle plantendelen afgevoerd worden.
Reuzenberenklauw moet uitgegraven worden en afgevoerd.
Dit dient zeer zorgvuldig te gebeuren aangezien bladeren
van reuzenbereklauw voor brandwonden kunnen zorgen.
Plantenresten moeten afgevoerd worden voor definitieve
vernietiging. De plantenresten mogen dus niet afgevoerd
worden naar een gronddepot of andere bouwlocatie.
Tijdens werkzaamheden in een gebied moet voorkomen
worden dat de reuzenbereklauw zich uitbreid door
zaadzetting. Door regelmatig maaien wordt dit voorkomen.
Bij Reuzenbalsemien moet voorkomen worden dat de
planten zaad gaan zetten. Door regelmatig maaien kan dit
voorkomen worden.
Alsemambrosia moet verwijderd worden door uittrekken
van de planten en afvoeren.

8.3

Openbare verlichting

De initiatiefnemer stelt in de programmafase een verlichtingsplan op.
Dit plan moet voldoen aan de ROVL 2011 en behoeft de goedkeuring
van Stedelijk Beheer. Het verlichtingsplan bevat minimaal:
Verlichtingsklasse per profiel, berekeningen en lichtmastlocaties incl.
overwegingen. Tevens wordt een kabelplan opgesteld, dat voldoet
aan de beleidsregels kabels en leidingen (hierbij dient onder andere
aan de minimale diepteligging van kabels en leidingen en een
tracékeuze onder de verharding te worden gedacht). In principe
dient er t.b.v. de openbare verlichting een gemeentelijk OV-net te
worden gerealiseerd. De inrichting van de verlichting moet voldoen
aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen.
8.3.1

Relatie met Stedelijk Beheer

Over de keuze van lichtmasten en armaturen dient de initiatiefnemer
overleg te plegen met Stedelijk Beheer.
De initiatiefnemer dient er voor te zorgen dat de exploitatiekosten van
de openbare verlichting zijn opgenomen in het gebruik- en beheerplan.
8.3.2

Afwijkend materiaal

Belangengroepen (bv. winkeliersverenigingen) kunnen in het kader
van inrichting en vormgeving om afwijkende masten en/of armaturen
voor de openbare verlichting vragen. Dit dient door Stedelijk Beheer
te worden goedgekeurd. Ook kunnen gebouwen ter verfraaiing worden
"aangelicht".
Indien dit het geval is, komen de meerkosten voor aanleg en
exploitatie voor rekening van deze belangengroep.
8.3.3

Bouwterreinen

Kosten voor het verlichten van bouwterreinen en/of braakliggende
terreinen in verband met de sociale veiligheid zijn voor rekening van
de initiatiefnemer.

Te leveren producten aan Stedelijk Beheer

Milieukundig advies
Geotechnisch advies
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8.4
8.4.1

Groenvoorzieningen
Begripsbepalingen

Boom:
Een boom is een houtachtig, overblijvend gewas, zowel levend als
afgestorven, met een dwarsdoorsnede van de stam van minimaal 10
cm op een hoogte van 130 cm boven het maaiveld. In geval van
meerstammigheid geldt de dwarsdoorsnede van de dikste stam.
Boomgrootte (eindbeelden):
1e grootte: volwassen hoogte >12,00 m., kroondiameter >8,00 m.,
verwachte minimale kroonvolume 115 m3.
2e grootte: volwassen hoogte 6,00 -12,00 m., kroondiameter 4,00 8,00 m., verwachte minimale kroonvolume 65 m3.
3e grootte: volwassen hoogte <6,00 m., kroondiameter <4,00 m.,
verwachte minimale kroonvolume 20 m3.
Bos:
Een perceel met in hoofdzaak inheemse, van nature op die plaats
voorkomende boomvormende soorten. In de randen kunnen
struikvormers domineren.
Bosplantsoen/struweel:
Inheems, van nature op die plaats voorkomend plantsoen. De
beplanting bestaat in hoofdzaak uit struikvormers, bomen en wilde
planten.
Grove heesters:
Struikbeplanting van heesters met een hoogte > 1,50 m. De
beplanting bestaat uit soorten met een grote concurrentiekracht onder
plaatselijke omstandigheden.
Fijne heesters:
Struikbeplanting van heesters met een hoogte < 1,50 m., al dan niet
met solitaire struiken. Ook park/heesterrozen vallen hieronder. De
beplanting bestaat uit soorten met goede bodembedekkende
eigenschappen onder plaatselijke omstandigheden.
Struikrozen:
Floribunda rozen, theehybriden en patiorozen en vergelijkbare
klassieke rozen.
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Hagen:
Rij(en) heesters van één of enkele soorten die regelmatig gesnoeid
moeten worden om een vooraf bepaalde min of meer strakke vorm te
maken en te behouden.
Vaste planten:
Planten die 's winters bovengronds afsterven en in het voorjaar weer
uitlopen. De toe te passen soorten zijn winterhard.
Perkplanten:
Eenjarige planten die zowel bloeien als afsterven in de periode tussen
half mei en half oktober. Tweejarige planten die zowel bloeien als
afsterven in de periode van half oktober tot half mei. Bollen en knollen
die na afsterven gerooid worden. Bollen bedoeld voor verwildering
(zoals narcis en krokus) worden behandeld bij gras.
Bloembakken:
Losse bakken, hoofdzakelijk beplant met perkplanten, met een
winterharde beplanting of een combinatie van beide. Verhoogde
plantvakken vallen onder het beplantingstype dat erin staat.
Gazon/speelweide:
Grasveldtype met een hoge sier- of gebruikswaarde. Strak en egaal
beeld. Moet egaal worden aangelegd. Het maaibeleid moet een goed
gebruik waarborgen.
Bermen/hooiland:
Natuurlijk grasland. Geen speelfunctie.
Het maaibeleid is gericht op ontwikkeling van een gevarieerde
kruidenvegetatie.
Ruigte:
Gebied met een spontane begroeiing.Wordt slechts pleksgewijs
gemaaid waar ongewenste soorten zich blijvend dreigen te vestigen.
IBR:
De Integrale Beplantingsmethode Ruyten, welke van toepassing is
voor de aanleg, omvorming en beheer van bomen en struiken, in de
gemeente geïntroduceerd.
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Bomen Effect Rapportage (BER):
Een rapport waarin de inventarisatie van de aanwezige bomen
binnen het plangebied, hun status, een weergave van de mogelijke
negatieve effecten van het uitvoeren van de werkzaamheden op de
bomen en de wenselijkheid en haalbaarheid van het behoud van de
bomen inzichtelijk worden gemaakt (voor meer gedetailleerde
informatie dient het Handboek Bomen 2014 (Norminstituut
bomen) geraadpleegd te worden).
Bomen Effect Analyse (BEA):
Een standaardbeoordeling van de gevolgen van en alternatieven
voor de voorgenomen werkzaamheden voor de boom of bomen, op
basis van landelijke richtlijnen van de Bomenstichting.
Bomenparagraaf:
De bomenparagraaf maakt de kwaliteit en de functionaliteit van de
bomen in het plangebied zichtbaar. Dit zowel in de huidige situatie
als in de toekomstige situatie. Hiervoor wordt het een tijdsbestek
van 15 jaar als richtlijn genomen. De bomenparagraaf wordt
gelijktijdig met de BER opgesteld en geeft beknopt inzicht in de
volgende zaken:
de huidige groenkwaliteit van het plangebied;
de groene ambitie van het nieuwe plan;
het toekomstbeeld van het groen binnen het plangebied;
de hoeveelheid te kappen bomen en te ruimen groen;
de hoeveelheid te behouden bomen en groen;
de wijze waarop het behoud van deze bomen en groen
geborgd zijn;
de hoeveelheid en het karakteristiek van de te herplanten
bomen en groen.
8.4.2

Bepalingen ontwerp groenvoorzieningen

Reeds in een zo vroeg mogelijk stadium voorafgaand aan de start
van een project wordt een Bomen Effect Rapportage (BER)
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gemaakt die tevens als basis dient voor de Bomenparagraaf. Op het
moment dat het Voorlopig Ontwerp (VO) beschikbaar is, dient op
basis van het VO ook een Bomen Effect Analyse (BEA) opgesteld te
worden.
Om efficiënt beheer en onderhoud te kunnen garanderen, moet bij het
ontwerp rekening worden gehouden met de vereiste maatvoering,
vormgeving en indeling van de openbare ruimte. Hiervoor wordt
verwezen naar het voorwaardendeel.
De bereikbaarheid en toegankelijkheid van het openbaar gebied door
onderhoudsmaterieel, zoals bijvoorbeeld veegmachines, maaimachines
en de diverse hulpdiensten moet te allen tijde zijn gewaarborgd.
Voorkomen moet worden dat er te kleine en te veel versnipperde
plantvakken ontstaan. Het ontwerp moet efficiënt en doelmatig beheer
van groenvoorzieningen mogelijk maken.
Voorkomen moet worden dat groenstroken direct grenzen aan
particuliere percelen omdat deze groenstroken kwetsbaar zijn voor
illegaal gebruik.
De inrichting moet voldoen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen.
Hagen rond particuliere percelen worden niet door de gemeente in
onderhoud genomen. Evenmin wordt gehandhaafd op de
instandhouding van dergelijke hagen.
Bomen en struiken mogen geen belemmering vormen voor het
(wederzijdse) zicht vanuit de woningen en van de openbare weg op
de omgeving. Dit betekent onder andere goed zicht op zijwegen,
bushaltes, parkeerplaatsen, speelvoorzieningen, (hoofd-)routes voor
langzaam verkeer en straatmeubilair.
De Gemeente Amersfoort hanteert standaarddetails voor groen- en
speelvoorzieningen. Deze zijn separaat te verkrijgen bij de
gemeente.
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8.4.3
Het toe te passen plantmateriaal c.q. zaaimateriaal moet voldoen aan
eisen voortvloeiend uit de ter plaatse aanwezige biotische en
abiotische omstandigheden. Uiteraard moet hierbij rekening worden
gehouden met de omstandigheden in een volgroeide situatie. Het
plant- en zaaimateriaal dient tevens inheems en streekgebonden te
zijn.
Bij het ontwerp dient de keus voor het gewenste beplantingstype,
zaadmengsel en beheertype te worden aangegeven.
Bij het bepalen van de te planten boomsoorten moet rekening worden
gehouden met de volgende omstandigheden en eigenschappen:
–
grondsoort plantplaats;
–
hoogte en variatie grondwaterstand ter plaatse;
–
beschikbare boven- en ondergrondse ruimte;
–
gevoeligheid voor ziekten en plagen;
–
variatie (geen monocultuur);
–
belemmering lichtinval;
–
toepassingsmogelijkheden in verhardingen;
–
onderhoudsbehoefte;
–
vruchtdracht;
–
wortelopslag.
Het toe te passen zaadmengsel moet in het ontwerp worden
aangegeven.

Bepalingen aanleg en onderhoud
groenvoorzieningen

Hiervoor zijn de voorwaarden aanleg en onderhoud beplantingen van
de gemeente Amersfoort van toepassing zoals opgenomen in bijlage 4
van deze RIOR. Daarnaast zijn de Standaard RAW Bepalingen in de
meest recente versie van toepassing. Bij strijdigheid tussen beide
stukken is bijlage 4 maatgevend.
8.5

Verhardingen

Voorstel Verhardingen:
Bij het Definitief ontwerp moet een voorstel voor verhardingen in de
openbare ruimte worden aangeleverd.
Principedetails civiel:
De gemeente hanteert principedetails voor wegen voet- en
fietspaden. Deze zijn separaat verkrijgbaar bij de gemeente
Opname van aan het werk grenzende verharding en
bouwroutes:
Er moet door een extern en daartoe deskundig bureau een
‘gedetailleerde visuele inspectie’ volgens de CROW-publicatie 146
a te worden uitgevoerd. Hiervan dient een exemplaar van het rapport
te worden verstrekt aan de gemeente. Dit geldt voor alle verharding
in de nabijheid van het werk, waarvan de kans bestaat dat er ten
gevolge van het werk schade ontstaat.

Bij de aanleg, omvorming en beheer van beplantingen bestaande uit
bomen en struiken wordt gewerkt met beplantingsfilms/groeicurven
ter onderbouwing dat in de toekomst:
1. geen hinder optreedt bij verdere uitgroei in de hoogte of breedte in
voorkomende gevallen: overhangende takken boven gazon,
verharding, zandbakken, particuliere tuinen, tegen gevels ,
ongewenste schaduwwerking en
2. voldoende doorzichten gewaarborgd zijn (veiligheid).
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9.

WERKEN IN DE OPENBARE RUIMTE

9.1 Bescherming te handhaven beplanting
Voor zover niet strijdig met het onderstaande zijn de R.A.W.Standaardbepalingen van toepassing.
Voordat wordt begonnen met werkzaamheden, die op enigerlei wijze
schade kunnen veroorzaken aan te handhaven groen, moeten:
–
Te allen tijde maatregelen en voorzieningen worden
getroffen om schade te voorkomen;
–
Een nulmeting van de bestaande situatie digitaal worden
vastgelegd op basis van de in GeoVisia gehanteerde
paspoorten van de gemeente Amersfoort (op verzoek kan de
gemeente hierin faciliteren door een toughbook ter
beschikking te stellen);
–
Nauwkeurig worden toegezien op de instandhouding van de
te handhaven beplanting.
9.1.1 Bepalingen bescherming bomen
Voor het werken in de nabijheid van bomen heeft de Gemeente
Amersfoort het protocol ‘Bescherming van Bomen’ opgesteld. Dit
protocol moet nauwkeurig worden gevolgd.
9.1.2 Toezicht
Indien bij uitvoering van werkzaamheden te handhaven waardevolle
bomen kunnen worden beschadigd, wordt tijdens uitvoering van het
werk toezicht gehouden door een opzichter. Het gaat hierbij om die
situaties waarbij de normaal voor te schrijven maatregelen geen
zekerheid bieden voor het onbeschadigd voortbestaan van de bomen.
Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen bij ondergrondse
werkzaamheden nabij bomen, waardoor ernstige schade aan het
wortelgestel kan ontstaan.
De taak van de opzichter is:
–
Toezien op naleving van de voorschriften;
–
Coördineren van herstel van eventueel aangebrachte schade;
–
Voorkomen van structuurbederf van de bodem gedurende
het aanlegproces en het voorkomen van schade aan de te
handhaven bomen;
–
Geven van aanwijzingen.
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9.1.3 Aanwijzingen/goedkeuring/sancties
Aanwijzingen van Stedelijk Beheer dienen te allen tijde direct te
worden uitgevoerd.
Indien mocht blijken dat bij een werk niet aan de gestelde
kwaliteitseisen wordt voldaan en geen of onvoldoende gevolg is
gegeven aan de aanwijzingen van Stedelijk Beheer, heeft deze het
recht, op kosten van de uitvoerende partij de noodzakelijke
maatregelen door derden te laten nemen, zodanig dat deze voldoen
aan deze kwaliteitseisen, of het werk stil te leggen en de
oorspronkelijke situatie te laten herstellen.
9.1.4 Schade
Bij schade aan bomen wordt de hoogte van de schadevergoeding
vastgesteld door een taxateur van de Nederlandse Vereniging van
Taxateurs van Bomen (NVTB).
Bij schade aan overige beplantingen en gazons wordt de hoogte van
schadevergoeding bepaald aan de hand van de aanleg- en
beheerkosten om een vergelijkbare groenvoorziening te krijgen.
Bij meningsverschil over de omvang van de aangebrachte schade zal
een beëdigd taxateur worden ingeschakeld.
9.1.5 Kosten
De kosten voor het treffen van beschermende maatregelen en het
inschakelen van een taxateur en herstellen van schade komen voor
rekening van de uitvoerende partij.
9.2 Werkzaamheden in het groen en het water
Als algemene regel geldt dat alle werkzaamheden overeenkomstig de
Flora- en faunawet moeten worden uitgevoerd.
9.2.1 Richtlijnen
Hoewel de bepalingen in wetten het gehele jaar van kracht zijn voor
de meest kwetsbare periodes richtlijnen opgesteld.
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9.2.1.1 Werkzaamheden in stedelijk groen

9.2.3 Calamiteiten

Rooi-, snoei- en dunningswerkzaamheden in het stedelijk groen
(plantsoen, wijk- en buurtparken, gevelbeplanting, straat- en
plantsoenbomen en vrijstaande bomen) en grote groengebieden
moeten zoveel mogelijk worden uitgevoerd in de periode tussen 1
september en 1 april. Werkzaamheden buiten deze periode moeten
worden voorafgegaan door een zorgvuldige inspectie op nesten en
holen.

Bij optredende calamiteiten, waarbij direct gevaar bestaat voor de
veiligheid of de volksgezondheid of kan leiden tot een onaanvaardbaar
hoge economische schade, kunnen in overleg met Stedelijk Beheer,
direct passende maatregelen worden getroffen.
Bij deze calamiteiten moet onder meer worden gedacht aan
stormschade, acuut optredende ziekten en plagen of een stagnerende
waterafvoer waardoor ernstige schade in de omgeving kan ontstaan.

9.2.1.2 Baggeren

9.3 Opbreken van en schade aan verhardingen

Voorafgaand aan de baggerwerkzaamheden moet het betreffende
watervak en aangrenzende oevers onderzoek worden gedaan naar de
aanwezigheid van vogelnesten, amfibieënpopulaties, vissen en
beschermde flora. Bij aanwezigheid hiervan dienen de
werkzaamheden zodanig plaats te vinden dat geen verstoring van
broedende vogels of overwinterende amfibieën optreedt en moet
beschermde flora worden gespaard.

Voor het opbreken van bestrating voor werkzaamheden die verband
houden met kabels en (buis-)leidingen (nutsvoorzieningen) is van
toepassing:
- Richtlijn Tarieven (graaf)werkzaamheden Telecom;
- Beleidsregels betreffende het aanleggen, in stand houden,
verplaatsen en verwijderen van kabels en leidingen
Amersfoort 2009;
- Telecommunicatieverordening Amersfoort 2009;
- Verlegregeling Kabels en Leidingen (indien verlegging van
kabels of leidingen voor de uitvoering van de werkzaamheden
noodzakelijk is).

9.2.1.3 Schonen
Schoningswerkzaamheden in de watergangen dienen zodanig plaats
te vinden dat geen verstoring van broedende vogels optreedt. De
voor het schonen benodigde maai- en snoeiwerkzaamheden in voor
vogels geschikte vegetaties, moeten zoveel mogelijk worden
uitgevoerd in de periode tussen 1 september en 1 april.
9.2.1.4 Kademuren
Bij werkzaamheden aan kademuren moet vooraf worden
gecontroleerd of er wettelijk beschermde plantensoorten aanwezig
zijn, zodat beschermende maatregelen kunnen worden getroffen.
9.2.2 Ontheffingsmogelijkheden
Indien er schade wordt toegebracht aan wettelijk beschermde
soorten dan dient hiervoor een ontheffing te worden aangevraagd bij
het Ministerie van Economische zaken.
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9.4 Breken en bouwen binnen de openbare ruimte
Voor aanvang van werken in of aan de openbare ruimte dient de
initiatiefnemer toestemming te vragen bij Stedelijk Beheer.
Om de overlast te beperken wil de gemeente de uitvoering van
werkzaamheden aan de openbare weg beter op elkaar afstemmen,
centraal aansturen en begeleiden.
9.4.1 Toestemming werken in de openbare ruimte
De toestemming geldt voor onder meer de volgende werkzaamheden:
–
het afzetten van de bouwplaats;
–
het plaatsen van een kraan, bouwlift of bouwkeet;
–
de opslag van bouwmaterialen;
–
het aanbrengen van damwanden en retourbemaling;
–
meldingsplicht via geautomatiseerde registratiesysteem
MOOR (http://meldpunt.gemeenten.opbrekingen.nl) geldt
voor alle werkzaamheden betreffende kabels en leidingen.
november 2014
-46-

–
–
–

Een vergunning voor de werkzaamheden is dan al reeds
verleend. Deze moet getoond kunnen worden tijdens de
uitvoering van de werkzaamheden.
bestrating/asfaltering van wegen.
verkeersomleidingen etc.
het tijdelijk verlagen van het waterpeil in de grachten, beken
en vijvers. Dit laatste moet tevens worden gemeld bij de
Brandweer.

9.4.2 Verzoek om toestemming
Het verzoek moet worden gedaan bij de afdeling Stedelijk Beheer.
De volgende zaken moeten worden aangegeven:
1. aard en omvang van het project;
2. "harde" begin- en einddatum;
3. prognose van het aantal m2 openbare weg dat wordt gebruikt;
4. hoe omwonenden en andere belanghebbenden op de hoogte
worden gebracht van de werkzaamheden;
5. een tekening van de huidige situatie en van de situatie tijdens
de werkzaamheden.

Bij graafwerkzaamheden is van belang dat wordt nagegaan of deze
binnen een gebied vallen waar mogelijk niet gesprongen explosieven
aanwezig zijn. Indien dat het geval is moet worden bepaald of en zo
ja welk nader onderzoek nodig is. Daaruit volgt welke maatregelen
bij de uitvoering van de werken moeten worden genomen.
BIJ VASTSTELLING VAN DEZE RIOR IS ER NOG GEEN
ALGEMEEN GEMEENTELIJK BESLUIT WAARIN IS
VASTGESTELD HOE DIENT TE WORDEN GEHANDELD
BIJ RISICO OP NIET GESPRONGEN CONVENTIONELE
EXPLOSIEVEN. ZODRA DIE ER WEL IS MOET DIE
BELEIDSREGEL WORDEN GEVOLGD.

9.4.3 Hulpdiensten
Wegafzettingen altijd in overleg met de politie en melden bij
de hulpdiensten
Verlaging van oppervlaktewaterstand melden bij de brandweer
(i.v.m. bluswater)
Brandkranen moeten vrij, zichtbaar en bereikbaar blijven. Zo
nodig worden deze extra gemarkeerd.
9.5

Conventionele explosieven ( CE)

Binnen de gemeente Amersfoort zijn gebieden waar kans is op de
aanwezigheid van niet gesprongen conventionele explosieven in de
grond. De gebieden zijn bekend bij de afdeling Veiligheid &
Wijken van de gemeente.
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10.

VERKEERSMAATREGELEN

Stedelijk Beheer is medeverantwoordelijk voor de afwikkeling van
verkeer gedurende de uitvoeringsfase. De initiatiefnemer dient
daarom in de voorbereidingsfase een verkeersmaatregelenplan op te
stellen, ter goedkeuring van Stedelijk Beheer. In dit hoofdstuk is
aangegeven welke voorwaarden aan de tijdelijke
verkeersmaatregelen worden gesteld en aan welke kwaliteit de
verkeersmaatregelen moeten voldoen.
Voorafgaand aan een werk moet dit gemeld worden aan Team
Amersfoort Bereikbaar (TAB) met daarbij de uitvoeringstermijn
en de te nemen tijdelijke verkeersmaatregelen / omleidingsroutes.
Er moet voor alle projecen een verkeerscirculatieplan worden
opgesteld en goedgekeurd.
10.1 Voetgangers
Elke bestemming moet voor voetgangers bereikbaar blijven. Dat
vraagt om doorgaans eenvoudige en kleinschalige maatregelen die
per bouwproject kunnen worden uitgewerkt.
Met zorgvuldig uitgevoerde maatregelen zullen voetgangers ook
tijdens werkzaamheden hun weg in de stad kunnen vinden.
10.1.1 Maatregelen
1. Zolang niet op het hele trottoir wordt gewerkt, moeten
voetgangers altijd kunnen blijven passeren.
2. Van geval tot geval moet de minimaal noodzakelijke ruimte voor
voetgangers worden vastgesteld. Over korte afstand (bij
versmallingen tot circa 5 m) en langere afstanden geldt een
minimale breedte van 1,20m.
3. De ruimte moet in ieder geval zijn voorzien van een verharding
en vrij zijn van obstakels en vervuiling.
4. Als een oversteek langer dan een dag open ligt, moet er een
tijdelijke verharding komen. Dat kan bijvoorbeeld met houten
schotten die waterpas liggen en goed aansluiten. Deze schotten
moeten allemaal eenzelfde opvallende kleur krijgen en zo een
herkenbaar element worden. Als een oversteekplaats gedurende
langere tijd open ligt, moet worden gewerkt met aluminium
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loopbruggen. Bij graafwerkzaamheden moeten noodbruggen
worden aangelegd.
5. Op het trottoir mag geen materiaal worden opgeslagen dat
voetgangers hindert.
6. Telefooncellen en brievenbussen in de omgeving van bouwlocaties
moeten altijd bereikbaar blijven of tijdelijk verplaatst worden op
kosten van de initiatiefnemer.
7. Als trottoir en straat zijn opgebroken, moeten ingangen van
gebouwen toegankelijk blijven met houten schotten of stalen
rijplaten.
8. Vermeden moet worden dat voetgangers telkens van de ene naar de
andere kant van de weg moeten lopen om verder te kunnen.
9. Als een voetgangersroute wordt omgelegd, moeten er duidelijk
informatieborden staan.
10. Op donkere plekken moet voor extra verlichting worden gezorgd.
Hoeken van schuttingen moeten worden " afgeschuind".
11. Brandkranen in de omgeving van en op de bouwplaats moeten vrij
blijven van obstakels of tijdelijke opslag van materialen, containers
enz., en ze moeten bruikbaar blijven. Zo nodig moeten ze extra
worden gemarkeerd.
12. In bestaand stedelijk gebied moeten de brandweer en ambulance
vooraf op de hoogte worden gesteld van wegafsluitingen en
omleidingen. Zo nodig moet met hen overleg plaatsvinden.
13. Bijzondere aandacht moet geschonken worden aan de
toegankelijkheid en bereikbaarheid van gebouwen en
parkeervoorzieningen voor gehandicapten. Ook voor blinden en
slechtzienden moeten voldoende geleidelijnen aanwezig zijn om
veilig hun weg te kunnen vervolgen langs werkzaamheden.
14. De getroffen verkeersmaatregelen worden door de aannemer
dagelijks geïnspecteerd en zonodig onderhouden.
10.2 (Brom-) Fietsers
In de meeste gevallen kan het fietsverkeer met beperkte en
toegesneden maatregelen via de normale routes worden afgewikkeld.
Noodroutes moeten van goede kwaliteit zijn (geen obstakels en
niveauverschillen in het wegdek).
Omleidingsroutes moeten tot een minimum worden beperkt.
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10.2.1 Maatregelen
1. Als naast een bouwplaats onvoldoende ruimte overblijft om een
veilige doorgang van (brom-)fietsers te garanderen, moeten deze
worden omgeleid.
2. Deze verkeersdeelnemers moeten daarbij de kortste route kunnen
blijven volgen.
3. Als tijdens de uitvoering van een project herhaaldelijk dezelfde
route wordt afgesloten, moet gedurende de hele bouwperiode de
omleidingsroute gehandhaafd te blijven.
4. Extra kruisingen met andere verkeersstromen dienen zoveel
mogelijk vermeden te worden.

Alle toegangen tot bebouwingen dienen tot op 40,00 m. te kunnen
worden benaderd. Tegelijk kan derhalve 80,00 m. worden
opgebroken, indien het werk van twee zijden voor brandweervoertuigen te bereiken is. Indien de lengte van het werk langer is dan
80,00 m. dienen platenbanen te worden aangelegd.
Door middel van hekwerken moet worden voorkomen dat op de
platenbaan kan worden geparkeerd (bouwhekken voorzien van sloten).
De opstelling van de hekken moet zodanig zijn, dat ook niet voor de
hekken kan worden geparkeerd.
10.4.1 Bepalingen

10.3 Overige verkeersdeelnemers

–

De initiatiefnemer dient er voor te zorgen dat het overige verkeer
zoveel mogelijk doorgang kan vinden. Dit geldt vooral voor de
afwikkeling van het openbaar vervoer.

–
–

10.3.1 Maatregelen
1. Omleidingen moeten worden aangegeven door middel van
borden.
2. Eventueel kunnen op bepaalde plaatsen van de omleidingsroute
aanpassingen van het wegprofiel worden geëist of is een
aanpassing van een verkeersregelinstallatie noodzakelijk.

–

–

10.4 Kwaliteit verkeersmaatregelen
Indien in de gemeente Amersfoort op de openbare weg
weggedeelten tijdelijk aan het verkeer moeten worden onttrokken
dient, om een veilige afwikkeling van het verkeer te waarborgen,
voldaan te worden aan de omschreven eisen ten aanzien van
tijdelijke maatregelen.
De tijdsduur van de belemmering voor het verkeer dient zo kort
mogelijk te zijn. Indien de belemmeringen voor het verkeer aan het
einde van de werktijd worden opgeheven, dienen alle op de
belemmering betrekking hebbende borden, waarschuwingstekens,
bakens en kegels te worden verwijderd of afgedekt. Dit dient
zodanig te gebeuren dat e.e.a. door derden in alle redelijkheid niet
opnieuw zichtbaar kan worden of onbevoegd kan worden gebruikt.
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Verkeersvoorzieningen bij werken in uitvoering, Publicatie
96b van de CROW.
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens: Besluit van 26
juli 1990, Stb.459.
Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer
BABW: Besluit van 26 juli 1990, stb. 460, houdende
vaststelling van het Besluit administratieve bepalingen inzake
het wegverkeer.
Regeling houdende voorschriften over de toepassing,
plaatsing en uitvoering van verkeerstekens, uitgezonderd
verkeerslichten (Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake
verkeerstekens); 28 juni 1991/Nr. RV/93679A, Hoofddirectie
van de Waterstaat.
NEN 3381: Verkeerstekens; Algemene eisen voor borden 2e
druk, juli 1989 van het Nederlands Normalisatie Instituut.
Bij tussentijdse actualisaties van regelingen zijn de meest
recente bepalingen van toepassing op het moment van
opdrachtverstrekking tenzij anders is overeengekomen.

10.4.2 Aanvullende bepalingen
–

Aanvullend c.q. in afwijking van het in genoemde CROW
Publicatie nr. 96b gestelde, dienen de volgende bepalingen in
acht te worden genomen.
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10.4.2.1 Materiaalgebruik
10.4.2.2.2 Waarschuwings- en afzettingshekken
Alle RVV borden en bijbehorende onderborden, alle informatieve
borden alsmede planken van waarschuwingshekken en
geleidebakens dienen te zijn uitgevoerd in minimaal reflecterend
materiaal Klasse II (volgens NEN 3381).
In geen geval is een gewoon gelakte uitvoering van de voorzieningen
geoorloofd.
De bebording dient op deugdelijke wijze op metalen palen of andere
vaste objecten te worden bevestigd en wel zodanig dat wijziging van
de stand ervan of het verwijderen ervan door derden slechts met zeer
grote moeite kan geschieden.

Zo nodig dienen tijdelijke markeringen te worden aangebracht. De
kleur van deze markeringen is geel. Niet geldende bestaande
markering dient indien nodig te worden verwijderd, afgedekt of
d.m.v. gele kruismarkering te worden opgeheven.

Waarschuwings- en afzettingshekken bestaan ten minste uit twee
onder elkaar geplaatste planken. Het gebruik van tonnen en losse
planken is derhalve niet meer toegestaan.
Ook op de openbare straat geplaatste bouwhekken dienen, i.v.m. het
geringe visueel volume hiervan, voorzien te worden van twee onder
elkaar geplaatste planken. Alle planken dienen van retroreflecterend
materiaal klasse II te zijn voorzien. Bijzondere aandacht dient te
worden gegeven aan de voetconstructie en de eventuele verzwaring
daarvan. Deze moeten zodanig zijn dat het verplaatsen van de hekken
niet dan wel met zeer grote moeite door derden kan geschieden. In
plaats van stationaire afzettingen kan bij werken van korte duur ook
gebruik gemaakt worden van mobiele of rijdende afzetting. Indien niet
de borden F5 en F6 worden toegepast, dient onder het bord RVV J16
bord RVV D2 aangebracht te worden. Het is ook toegestaan de bij
werken op provinciale- en rijkswegen veelal toegepaste actiewagen te
gebruiken.

10.4.2.2.1 Bebording

10.4.2.3

Voorwaarschuwingsborden dienen te worden toegepast op alle
wegen met uitzondering van woonerven, 30 km/h gebieden en in
straten met snelheidsremmende voorzieningen.
Plaatsing dient zo nodig te geschieden aan beide zijden van de
rijbaan.
Omleidingsborden dienen daar te worden geplaatst waar dit is
overeengekomen.
Bij gebruik van omleidingsborden dient het volgende in acht te
worden genomen:
–
De kleur van de ondergrond is van retroreflecterend
materiaal (ten minste Klasse II). De kleur hiervan is geel
overeenkomstig NEN 3381. De kleur van letters, cijfers,
symbolen en van de kaderlijn is zwart.
–
Voor de teksten wordt het verzwaarde ANWB alfabet serie
Ee gebruikt. De letterhoogte bedraagt 110 mm. voor
kapitalen en 83 mm. voor onderkastletters.
–
Omleidingsroutes dienen aangeduid te worden d.m.v.
omleidingsnummers, waarbij zo nodig onderscheid wordt
gemaakt tussen routes voor het doorgaande verkeer en
bestemmingsverkeer.

Geleidebakens en kegels dienen ter plaatse van rijstrookverleggingen,
rijbaanversmallingen en rijbaanverbredingen in de rijrichting om de
ca. 1,50 meter te worden geplaatst. Bij de overige langs afzettingen
bedraagt de onderlinge afstand maximaal ca. 5,00 à 6,00 m., zoals
aangegeven op de praktijkvoorbeelden (blz. 69 t/m 95). Aandacht
verdient de juiste plaatsing van de bakens, en wel zodanig dat het
autoverkeer de bakens aan die zijde passeert waar de schuine banen
naar beneden wijzen.

10.4.2.2

Markering
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10.4.2.4

Geleidebakens en kegels

Tijdelijke verkeerslichteninstallatie

Verplaatsbare verkeerslichten, die radiografisch worden bediend,
mogen niet worden toegepast.
Indien een tijdelijke verkeersregeling wordt geplaatst dienen de
armaturen door middel van bekabeling met de regelautomaat te
worden verbonden.
De noodzaak van, en de te stellen eisen aan, een tijdelijke
verkeersregeling wordt bepaald door de afdeling Verkeer en Vervoer.
Indien op een met verkeerslichten geregelde kruising de regeling
tijdelijk buiten gebruik wordt gesteld, en geen tijdelijke regeling
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wordt geplaatst, dient zo nodig door het plaatsen van tijdelijke
voorzieningen een veilige afwikkeling van het verkeer gewaarborgd
te worden.
Indien in een tijdelijke verkeersregeling de voetgangers niet worden
meegeregeld dient dit d.m.v. attentiebordjes duidelijk aan de
voetgangers kenbaar gemaakt te worden. Bovendien dient de V.O.P.
te worden verwijderd of d.m.v. een gele kruismarkering ongeldig te
worden gemaakt.
Wijzigingen aan bestaande regelingen en installaties (ook het buiten
werking stellen) moeten altijd worden overlegd met de afdeling
Verkeer en Vervoer.
10.4.2.5

Linten

Linten mogen uitsluitend gebruikt worden als langs afzettingen bij
voetpaden, of om parkeren tussen de afzettingen te voorkomen. Het
losraken en wapperen ervan dient te worden voorkomen.
Wanneer linten worden toegepast als langsafzettingen bij voetpaden,
dienen deze op een hoogte van ca. 0,40 m. en 0,60 m. te worden
aangebracht.

10.4.2.7

Verlichting

Bij gebruik van de in de richtlijnen voorgeschreven retroreflecterende
materialen zal specifieke verlichting over het algemeen niet
noodzakelijk zijn. Tijdens de uitvoering dient de normale verlichting
wel te blijven werken, waarbij in principe het oude
verlichtingniveau gehandhaafd moet worden. Retroreflecterend
materiaal is dan onvoldoende!
Omdat retroreflecterend materiaal onvoldoende wordt opgelicht door
de door fietsers gebruikte verlichting, dient op fietspaden aan de
verlichting extra aandacht te worden besteed.
In bijzondere gevallen is het noodzakelijk de wegafzetting extra te
verlichten. Hierover dienen afspraken te worden gemaakt met de
afdeling Stedelijk Beheer. In geval van een wegverlegging kunnen
lichtmasten op het niet door het verkeer gebruikte weggedeelte een
misleidende uitwerking hebben. De verlichting van deze masten dient
dan te worden uitgeschakeld. Indien op het afgesloten weggedeelte
nog wel voetgangers mogen of kunnen lopen dient in die gevallen
hiervoor de verlichting te worden aangepast.
10.4.3 Aanwijzingen/goedkeuring/sancties

10.4.2.6

Fiets- en voetgangersvoorzieningen

Te allen tijde moeten goede voorzieningen voor (brom)fietsers en
voetgangers aanwezig zijn.
Daarnaast dient het volgende in acht te worden genomen:
Bromfietsers en fietsers dienen zonder afstappen hun weg te kunnen
vervolgen; zo nodig worden hiertoe de nodige voorzieningen
(rijplaten of vlonders) getroffen. Het plaatsen van borden met de
tekst "(brom-)fietsers afstappen" als alternatief voor tijdelijke
voorzieningen is niet toegestaan.
Getracht moet worden omrijroutes voor het (brom-)fietsverkeer te
voorkomen. Zo nodig dienen hiertoe over het werk tijdelijke routes
te worden aangelegd.
De routes voor het (brom-)fietsverkeer dienen voortdurend correct te
worden aangegeven. Indien aanwezig zal bestaande bewegwijzering
moeten worden aangepast (afplakken).
Het trottoir dient altijd een beloopbare breedte te houden van
minimaal 1,20 m. Indien nodig dient dit verkregen te worden door
het aanbrengen van extra voorzieningen.
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Aanwijzingen van de politie dienen te allen tijden direct te worden
uitgevoerd. Indien mocht blijken dat bij een werk op de openbare
straat niet aan de gestelde kwaliteitseisen wordt voldaan en geen of
onvoldoende gevolg is gegeven aan de aanwijzingen van Stedelijk
Beheer, heeft deze het recht, op kosten van de uitvoerende partij de
noodzakelijke tijdelijke verkeersmaatregelen door derden zodanig te
laten aanpassen dat deze voldoen aan deze kwaliteitseisen, of het werk
stil te leggen en de oorspronkelijke situatie te laten herstellen.
10.4.4 Kosten
De kosten van de tijdelijke verkeersmaatregelen, alsmede de hiervoor
noodzakelijke werkzaamheden komen voor rekening van de
initiatiefnemer.
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GEBIEDSONTSLUITINGSWEG (STEDELIJKE FUNCTIE)

Definitie
typering
functie
auto-intensiteit
ontwerpsnelheid

: stedelijke ontsluitingsweg
: stromen en ontsluiten van wijken en stadsdelen
: 10.000-40.000 mvt/etmaal
: 50 of 70km/h

Basisprofiel
De hoofdontsluitingsweg bestaat in ieder geval uit twee door een middenberm van
elkaar gescheiden rijbanen met aan weerszijden een berm. Voor de basiskenmerken
van een gebiedsontsluitingsweg dient de CROW-publicatie 315 geraadpleegd te
worden.

Voorwaarden niveau objecttype
Kwaliteit
Technische
waarde
Gebruikswaarde
Belevingswaarde
Milieuwaarde
T
T
T
T
T
T
T
T
G
G
G
G
G
G
B
M
M
M

Voorwaarde

Hardheid
Wet
Regel
Aanbeveling

Specificatie

Gesloten verharding [A]
Ontwerpperiode 20 jaar structurele draagkracht bij geprognotiseerde verkeersbelasting [A]
Fundering is afgestemd op de bodemeigenschappen [A, 44]
Heldere scheiding tussen openbaar gebied en uitgegeven gebied [A, 06]
Afwatering dusdanig ontwerpen dat geen plasvorming ontstaat [A]
Zodanig ontwerpen van het dwarsprofiel en lengte-alignement dat voldoende afstroming van regenwater en/of waterberging kan plaatsvinden in geval van
extreme neerslaggebeurtenissen/piekbuien. Dit in relatie tot de omgeving.
Voorkomen van versnipperde ruimten [A]
Fundering is afgestemd op de berekende verkeersbelasting [A, 44]
Vormgeving, inclusief kruisingen en rotondes, moet goed en veilig gebruik afdwingen en voldoen aan eisen in [32, 51]
Doorstroming van gemotoriseerd verkeer is naast de veiligheid voor de weggebruikers en de woon- en werkomgeving primair
Profiel moet zijn getoetst op berijdbaarheid, met name van vrachtverkeer en Nood- en Hulpdiensten [A]
Geen menging van snelverkeer en langzaam verkeer
Openbaar vervoersvoorzieningen bij voorkeur gescheiden van overig verkeer
Verlichtingsniveau en de gelijkmatigheid van het licht moet aan eisen ROVL 2011 [18] voldoen
Eenduidige inrichting in het hele plangebied gerelateerd aan de inrichting van aansluitende wegen op stadsdeelniveau [A]
Wegstructuur moet erop zijn gericht om gebruik langzaam verkeer en openbaar vervoer te stimuleren [A]
Afvoer van hemelwater in principe niet op het vuilwaterstelsel. Afvoer hemelwater in overleg met gemeente en waterschap [A]
Doorsnijding van ecologische structuren zoveel mogelijk voorkomen; doorsnijding zo smal mogelijk houden en zo mogelijk voorzien van eco-duikers of
andere soortspecifieke voorzieningen Bij belangrijke ecologische structuren de doorsnijding mitigeren door faunapassages, hopovers (bomen aan

R
R
R
A
R
R

onderhoudbaarheid
technische staat
technische staat
onderhoudbaarheid
technische staat
technische staat

R
R
R
R
R
R
A
R
A
A
R
R

onderhoudbaarheid
technische staat
gebruiksveiligheid
functionaliteit
functionaliteit
gebruiksveiligheid
functionaliteit
gebruiksveiligheid
beeldkwaliteit
emissies
emissies
ecologische waarde
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Kwaliteit
Technische
waarde
Gebruikswaarde
Belevingswaarde
Milieuwaarde
M
M
M
M

Voorwaarde

weerszijden waarbij de kronen elkaar raken) [A]
Streven naar aansluiting van het wegennetwerk op de natuurlijke ondergrond [A]
Middenberm gesloten verharding, tenzij lengte en breedte gras of beplanting toelaat en deze normaal en veilig te onderhouden zijn.
Zoveel mogelijk kiezen voor duurzame, voor hergebruik geschikte materialen, die niet milieubelastend zijn. In overleg met Stedelijk Beheer kiezen voor
verhardingsmateriaal met minimale milieubelasting, doorrekenen van milieuprestatie wordt aanbevolen (ev. DuboCalc gebruiken). [A]
Hergebruik van verhardingsmaterialen nastreven.[A]

Richtlijnen voor inrichtingswerken in de openbare ruimte
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Hardheid
Wet
Regel
Aanbeveling

Specificatie

A
A
R

ecologische waarde
ecologische waarde
grondstoffenverbruik

A

grondstoffenverbruik
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Voorwaarden niveau inrichtingselement
Gebiedsontsluitingsweg ( stedelijke functie)
Element
Voorwaarde
Rijbaan
Breedte rijstrook [51]
Verhardingsmateriaal toplaag
[A]

Fietspad

Hardheid
R
R

S/I
S
I

Kantopsluiting
Rechtstanden
Kruispuntafstand
Kruisingen [A, 50]

R
A
A
R

I
S
S
S

Snelheidsremmende
maatregelen [A]
Oprijzicht [A, 51]
Oversteekvoorzieningen [A,
21, 50, 53]
Opstelstroken

R

I

R
R

S
S

A

Dwarsprofiel en dwarshelling
(t.b.v. afwatering) [A]
Breedte [A]

R

S

R

S

Verhardingsmaterialen

R

I/S

Voetpad

Dwarshelling [A]
Algemene eisen [A]

R
R

Afwatering

Constructie [A]

A

I

A

I

Middenberm

Afwaterend oppervlak per kolk
[A]
Onderlinge afstand kolken [A]
Constructie en afmeting [A]

A
A

I
S

Richtlijnen voor inrichtingswerken in de openbare ruimte
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AMBITIENIVEAU (de eisen onder "basis" zijn geldig, tenzij anders met de gemeente is overeengekomen)
Basis
Opwaardering
ASVV 2012 paragraaf 12.1
Steenmastiekasfalt, toeslagmaterialen: porfier van Quenast of gelijkwaardig.
Beton:
Algemene eisen: zie "Verhardingen". De gemeente kan eisen dat
Bijzondere bestratingsmaterialen:
geluidreducerend asfalt wordt toegepast.
Trottoirband (zie CROW-publicatie 315)
≤ 500 m
≥ 250
Regelen met conflictvrije VRI; elke rijrichting een eigen opstelstrook
of met rotonde. Erfaansluitingen niet gewenst.
Zie “Nota toepassing en vormgeving snelheidsremmende maatregelen”
Zie ASVV 2012
Niet op wegvakken, situatie-afhankelijk op kruispunten conform CROW
publicatie 226 “Veilig oversteken? Vanzelfsprekend!”
In stabiele mengsels zoals combinatiedeklaag, scorepave of gelijkwaardig,
restaplast of gelijkwaardig, ect.
Dwarshelling 2 %

Effect

ON+
BE+; VV-

Ongelijkvloerse oversteekvoorziening:

VV+; SV-

Berm verbreden:

EW+; ON-; FU-

Alleen vrijliggende fietspaden toegestaan of fietsers op parallelweg.
Maatvoering zie “Fietsstimuleringsplan 2008” (p 14-15)

Vrijliggende fietspaden uitvoeren in asfalt. De aanwezigheid
van kabels en leidingen onder de verharding is geen argument
om te kiezen voor elementenverharding.
Asfaltverharding in rood is standaard.
Halfverharding, wordt niet (meer) toegepast. Algemene eisen verharding: zie
"Verhardingen".
Max. 2 %
Breedte > 1.50 m excl. banden;
Voorzieningen voor visueel gehandicapten alleen op hoofdlooproutes, zie
“Voetpaden voor iedereen” voor routes en overige eisen
Afvoergoot aan weerszijden van de rijbaan met kolken (buiten het
rijoppervlak)
≤ 100 m2
20 m (aan weerszijden van de rijbaan)
Verhoogde grasberm: breedte bij voorkeur ≥ 2,5 m
Als breedte < 1,5 m bij voorkeur gesloten verharding.
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Gebiedsontsluitingsweg ( stedelijke functie)
Element
Voorwaarde
Middenberm
(vervolg)

Hardheid

S/I

R
Zijberm

Constructie en afmeting [A,
51]

A

S

Bomen

Plaats [A]

A

S

Materiaal [A]

R

S

Onderlinge afstand [A, 71]

R

S

Lichtbron en lichtkleur [A]

R

S

Lichtsterkte
Algemene eisen

R

I
I

Haltes formaat en ligging

R

S

Busroutes [A, 51]

R
R

S
S

Materiaal [A]

R

I

R
R

S
S
S

Verlichting

Openbaar vervoer

Parkeren
Brandweereisen
Kabels en
leidingen

Eisen [A]
Ligging

Richtlijnen voor inrichtingswerken in de openbare ruimte
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AMBITIENIVEAU (de eisen onder "basis" zijn geldig, tenzij anders met de gemeente is overeengekomen)
Basis
Opwaardering
In principe geen verkeergeleiderail toepassen, tenzij de breedte van de berm
deze noodzakelijk maakt. (onder/tussen geleiderail onkruidwerende
verharding toepassen!)
Lussen tbv VRI’s onder toplaag aanbrengen.
Verhoogde grasberm Breedte ≥ 2,5 m
Berm verbreden:
Breedte bij toepassing van bomen ≥ 3,5 m
In principe geen geleiderail toepassen, tenzij de breedte van de berm deze
noodzakelijk maakt. Obstakelvrije ruimte conform ASVV 2012.
Enkele bomenrij aan één zijde of twee zijden van de weg
Bomenrijen aan weerszijden van de
weg:
Bomen van de eerste of tweede grootte, rekening houdend met doorrijhoogte
(vracht)verkeer in groei- en volwasstadium
12 – 15 m in de rij
Afstand tussen de rijen 12 m (conform Handboek bomen 2014 bijlage 1,
Ontwerpnormen bomen (Leidraad))
LED, kleur 3000 kelvin Ra waarde minimaal 70% L10 / F80
CPO-lamp, kleur 2800 kelvin Ra waarde 66%, uitval maximaal 10% van het
aantal opgegeven branduren.
Politiekeurmerk Veilig Wonen
Zie onder "Openbare verlichting en verkeersregelinstallaties"
Alle installaties dienen dimbaar te zijn, dimprofiel in overleg te bepalen.
Altijd in haltehaven, maatvoering en inrichting conform “Kwaliteitsmatrix
bushaltes”, “ voetpaden voor iedereen pag 29”, “ maten voor de bus”en
ASVV
Halteplaats en - afstanden te bepalen i.o.m. de gemeente en vervoerder
Aparte busstroken in de rijweg of
(provincie);
vrije bus- of trambaan met voorrang op
Breedtes busbanen/stroken conform ASVV 2012
kruisend verkeer:

Effect

EW+; ON-; FU-

BE+; ON -

EM+; FU-

Uitvoering haltes in stabiele mengsels. Bijv. C-fix of gelijkwaardig, beton,
ect.
Parkeren langs de rijbaan niet toegestaan. Alleen op eventuele parallelwegen.
Zie "Erftoegangsweg (woonstraat)"
Zie "Ondergrondse infrastructuur"
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GEBIEDSONTSLUITINGSWEG (WIJKONTSLUITENDE FUNCTIE)

Definitie
typering:
functie:
auto-intensiteit:
ontwerpsnelheid:
te ontsluiten woningen:

verkeersverzamelweg
verkeersfunctie
5.000 tot 10.000 motorvoertuigen p. etm.
50 km/uur
4.500 tot 7.500 woningen

Basisprofiel
De wijkontsluitingsweg bestaat uit een rijbaan met twee rijstroken, eventueel
gescheiden door een middenberm, met als uitgangspunt vrijliggende fietspaden, en
eventueel fietsstroken, en verder trottoirs en eventueel aan weerszijden een berm.
Voor de basiskenmerken van een gebiedsontsluitingsweg dient de CROW-publicatie
315 geraadpleegd te worden.

Voorwaarden niveau objecttype
Kwaliteit
Technische
waarde
Gebruikswaarde
Belevingswaarde
Milieuwaarde
T
T
T
T
T
T
T
T
G
G
G
G
B
M
M
M
M
M

Voorwaarde

Hardheid
Wet
Regel
Aanbeveling

Specificatie

Gesloten verharding [A]
Ontwerpperiode 20 jaar structurele draagkracht bij geprognotiseerde verkeersbelasting [A]
Fundering is afgestemd op de bodemeigenschappen [A, 44]
Heldere scheiding tussen openbaar gebied en uitgegeven gebied [A, 06]
Afwatering dusdanig ontwerpen dat geen plasvorming ontstaat [A]
Zodanig ontwerpen van het dwarsprofiel en lengte-alignement dat voldoende afstroming van regenwater en/of waterberging kan plaatsvinden in geval
van extreme neerslaggebeurtenissen/piekbuien. Dit in relatie tot de omgeving.
Voorkomen van versnipperde restruimten [A]
Fundering is afgestemd op de berekende verkeersbelasting [A, 44]
Vormgeving, inclusief kruisingen en rotondes, moet goed en veilig gebruik afdwingen en voldoen aan eisen in [32, 51]
Veiligheid voor de weggebruikers en de woon- en werkomgeving is primair
Profiel moet zijn getoetst op berijdbaarheid, met name van vrachtverkeer en Nood- en Hulpdiensten [A]
Verlichtingsniveau en de gelijkmatigheid van het licht moet aan eisen uit ROVL 2011 [18] voldoen.
Eenduidige inrichting in het hele plangebied gerelateerd aan de inrichting van aansluitende delen op wijk- en/of stadsdeelniveau [A]
Wegstructuur moet erop zijn gericht om gebruik langzaam verkeer en openbaar vervoer te stimuleren [A]
Afvoer van hemelwater in principe niet op het vuilwaterstelsel. Afvoer hemelwater in overleg met gemeente en waterschap [A]
Middenberm gesloten verharding, tenzij breedte beplanting toelaat en deze beplanting normaal en veilig te onderhouden is.
Zoveel mogelijk kiezen voor duurzame, voor hergebruik geschikte materialen, die niet milieubelastend zijn. In overleg met Stedelijk Beheer kiezen
voor verhardingsmateriaal met minimale milieubelasting, doorrekenen van milieuprestatie wordt aanbevolen (ev. DuboCalc gebruiken). [A]
Hergebruik van verhardingsmaterialen nastreven. [A]

R
R
R
A
R
R

onderhoudbaarheid
technische staat
technische staat
onderhoudbaarheid
technische staat
technische staat

R
R
R
R
R
R
A
A
R
A
R

onderhoudbaarheid
technische staat
gebruiksveiligheid
functionaliteit
functionaliteit
gebruiksveiligheid
beeldkwaliteit
emissies
emissies
ecologische waarde
grondstoffenverbruik

A

grondstoffenverbruik
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Kwaliteit
Technische
waarde
Gebruikswaarde
Belevingswaarde
Milieuwaarde
M

Voorwaarde

Hardheid
Wet
Regel
Aanbeveling

Specificatie

Doorsnijding van ecologische structuren zoveel mogelijk voorkomen; doorsnijding zo smal mogelijk houden. Bij belangrijke ecologische structuren
de doorsnijding mitigeren door faunapassages, hopovers (bomen aan weerszijden waarbij de kronen elkaar raken) [A]

R

ecologische waarde
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VOORWAARDEN NIVEAU INRICHTINGSELEMENT
Hard-

S/ I

AMBITIENIVEAU (de eisen onder "basis" zijn geldig, tenzij anders met de gemeente is overeengekomen)

heid
R

S

Basis
ASVV 2012 paragraaf 12.1

R

I

Kantopsluiting
Rechtstanden
Kruispuntafstand
Kruisingen [A, 50]

R
A
A
R

I
S
S
S

Snelheidsremmende
maatregelen [A]
Oprijzicht [A, 51]
Oversteekvoorzienin
gen [21, 50, 53]
Dwarsprofiel en
dwarshelling (t.b.v.
afwatering) [A]
Breedte [A]

R

Gebiedsontsluitingsweg
( wijkontsluitende functie)
Element
Voorwaarde
Rijbaan
Breedte rijstrook
[51]
Verhardingsmateria
al toplaag [A]

Fietspad

(Onder)scheiding
van de rijbaan

Verhardingsmaterial
en

S
S

Voor rij- en oprijzicht zie ASVV 2012
Conform CROW publicatie 226 “Veilig oversteken? Vanzelfsprekend!”

R

S

Dwarshelling 2 %

R

S

R

S

Voor maatvoeringen zie Fietsstimuleringsplan (p.14-15) in relatie tot
functie van de fietsroute (primair/secundair)
Houdt rekening met berijdbaarheid voor zoutstrooiers en sneeuwschuivers;
een scheiding door verhogingen of bermen kan het gebruik voor
hulpdiensten beperken.
Scheiding door markering. Altijd thermoplast op asfalt. Verharding is
gelijk aan die van de rijbaan met een rode toplaag. (aanliggende
fietsstrook). Kleur rood nader te bepalen in relatie tot de omgeving.
Uitvoering: bij oversteekpunten geen doorlopende kanttegel, haaks op de
fietsroute.

I/S

Effect

Scheiding door verhoogde ligging. Indien een
verhoogde band tussen fietspad en voetpad aanwezig
is, is deze max. 5 cm hoog. Voorkeur schuine band:
Scheiding door berm:

VV+
VV+

(Steenmastiekasfalt), asfalt, toeslag, profier van Quenast of gelijkwaardig.
Algemene eisen: zie "Verhardingen". De gemeente kan eisen dat
geluidreducerend asfalt wordt toegepast.
Trottoirband met goottegel
≤ 400 m
≥ 125 m
Tussen GOW’s onderling rotonde of evt. VRI. Met erftoegangswegen
uitritconstructie (niet op busroute)
Conform nota toepassing snelheidsremmende maatregelen

R
R

R

Opwaardering

Vrijliggende fietspaden uitvoeren in asfalt of beton. De
aanwezigheid van kabels en leidingen onder de verharding
is geen argument om te kiezen voor elementenverharding.
Asfaltverharding in rood is standaard. Kleur rood nader te bepalen in
relatie tot de omgeving.
Fietsstroken: Verharding is gelijk aan die van de rijbaan met rode toplaag
(aanliggende fietsstrook) Scheiding door markering. Altijd thermoplast op
asfalt.
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S/ I

AMBITIENIVEAU (de eisen onder "basis" zijn geldig, tenzij anders met de gemeente is overeengekomen)

R

S

Basis
Vloeiende overgang. Hoogte verharding gelijk aan die van rijbaan, zie
principedetails civiel.
> 1,50m excl. trottoirband, zie “Voetpaden voor iedereen”

R

S

Scheiding door verhoogde ligging

Verhardingsmateria
al

R

I

Vrije doorgang bij
puntobstakels [A]

R

I

Vrije doorgang bij
terrassen/uitstallinge
n [A]
Constructie [A]

R

I

Betontegel, grijs (30*30) tenzij anders in relatie tot materiaalkeuze in de
omgeving op buurt of wijkniveau (zie onder andere Nota Kwaliteit
Openbare Ruimte)
Nadere eisen: zie "Verhardingen"
1,2 m; rekening houden met "natuurlijke" gidslijnen voor visueel
gehandicapten; Voorzieningen voor visueel gehandicapten alleen op
hoofdlooproutes, zie “Voetpaden voor iedereen” voor routes en overige
eisen
1,5 m

R

I

Afwaterend
oppervlak per kolk
[A]
Onderlinge afstand
kolken [A]
Constructie en
afmeting [A]

A

I

afvoergoot aan weerszijden van de rijbaan met kolken; geen kolken
plaatsen in rijloper fietsers.
≤ 100 m2

A

I

20 m (aan weerszijden van de rijbaan)

A

S

Verhoogde grasberm: breedte bij voorkeur ≥ 2,5 m
Als breedte < 1,5 m bij voorkeur gesloten verharding.

Constructie en
afmeting [A]
Constructie [A]
Materiaal [A]

A

S

A
R

S
S

Onderlinge afstand
[A, 71]

R

S

Gebiedsontsluitingsweg
( wijkontsluitende functie)
Element
Voorwaarde
Fietspad
Aansluiting op
(vervolg)
rijbaan
Voetpad/
Breedte [A]
trottoir
(Onder)scheiding
van de rijbaan

Afwatering

Middenberm

Zijberm
Bomen

Hardheid
R
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Verhoogde grasberm, breedte bij voorkeur ≥ 2,5 m
Breedte bij toepassing van bomen ≥ 2,5 m
Enkele bomenrij aan één zijde of twee zijden van de weg
Bomen van de eerste of tweede grootte, afhankelijk van doorrijhoogte
(vracht)-verkeer in groei- en volwasstadium
12 - 15 m in de rij
Afstand tussen de rijen 12 m (conform Handboek bomen 2014 bijlage 1,
Ontwerpnormen bomen (Leidraad))

Opwaardering

Effect

Berm met bodembedekkende struikbeplanting, netto
breedte ≥ 2,0 m:
Berm met haagbeplanting, netto breedte ≥ 1,0 m:
Opmerking: Middenberm met beplanting kan alleen
als deze veilig te onderhouden is (ARBO)

Bomenrijen aan weerszijden van de weg:

BE+; ONBE+; ON--

BE+; ON-

november 2014
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Gebiedsontsluitingsweg
( wijkontsluitende functie)
Element
Voorwaarde
Openbaar vervoer
Voorwaarden [A]

Hard-

S/ I

heid
R

S

Parkeren

Maatvoering [51]

R

S

Brandweereisen
Verlichting

Eisen [A]
Lgem [A]
U0 [A]
Ti% [A]
Lichtbron en
lichtkleur [A]

R
R
R
R
R

S
I

ME-reeks
luminantie
Lichtmasthoogte [A]
Onderlinge afstand
[A]
Afstand tot bomen
[A]

R

lichtsterkte
Algemene eisen
Kabels en
leidingen

S

Basis
Uitgangspunt is halteren in haltehaven. Bij vrijliggende fietspaden halteren
op rijbaan bij ruimtegebrek acceptabel. Bij fietsstroken haltehaven of
fietsers achter halte langs. Zie verder “kwaliteitsmatrix bushaltes” en
ASVV. Halteplaats en - afstanden te bepalen i.o.m. gemeente en
vervoerder.
Uitgangspunt is: geen parkeervoorzieningen langs
gebiedsontsluitingswegen. Indien toch noodzakelijk conform ASVV 2012

I
I

7.5 – 10 m, afhankelijk van rijwegbreedte
30 - 50 m

R

I

R

I
I

> 6 m bij eerste grootte; > 5 m bij overige groottes. Bij zwaarwegende
argumenten kan van deze regel in overleg met de gemeente worden
afgeweken.
Politiekeurmerk Veilig Wonen
Zie onder "Openbare verlichting en verkeersregelinstallaties"
Alle installaties dienen dimbaar te zijn, dimprofiel in overleg te bepalen.
Zie "Ondergrondse infrastructuur"

S

Richtlijnen voor inrichtingswerken in de openbare ruimte
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Opwaardering

Effect

Zie "Erftoegangsweg (woonstraat)"
1 - 1,5 cd/m2
> 0,4
≤ 20
LED, kleur 3000 kelvin Ra waarde minimaal 70% L10 / F80
CPO-lamp, kleur 2800 kelvin Ra waarde 66%, uitval maximaal 10% van
het aantal opgegeven branduren.
ME-reeks luminantie: ME2 t/m ME6 (afhankelijk van de situatie).

R
R

Ligging

Afdeling Stedelijk Beheer
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ERFTOEGANGSWEG (BUURTONTSLUITENDE FUNCTIE)

Typering:
functie:
auto-intensiteit:
ontwerpsnelheid:
aantal te ontsluiten woningen:

verkeersverzamelweg
verkeersfunctie
5.000 tot 6.000 mvt per etmaal
30km/uur
tot 1.000 woningen

Basisprofiel
De erftoegangsweg met buurtontsluitende functie bestaat uit een rijbaan voor twee
richtingsverkeer, met in bijzondere omstandigheden vrijliggende fietspaden of
fietsstroken, en standaard gescheiden trottoirs. Voor de basiskenmerken van een
erftoegangsweg dient de CROW-publicatie 315 geraadpleegd te worden.

Voorwaarden niveau objecttype
Kwaliteit
Technische
waarde
Gebruikswaarde
Belevingswaarde
Milieuwaarde
T
T
T
T
T
T
T
G
G
G
G
G
B
M
M
M
M
M

Voorwaarde

Hardheid
Wet
Regel
Aanbeveling

Specificatie

Ontwerpperiode 20 jaar structurele draagkracht bij geprognotiseerde verkeersbelasting [A]
Fundering is afgestemd op de bodemeigenschappen [A, 44]
Voorkomen van versnipperde restruimten [A]
Afwatering dusdanig ontwerpen dat geen plasvorming ontstaat [A]
Zodanig ontwerpen van het dwarsprofiel en lengte-alignement dat voldoende afstroming van regenwater en/of waterberging kan plaatsvinden in geval
van extreme neerslaggebeurtenissen/piekbuien. Dit in relatie tot de omgeving.
Heldere scheiding tussen openbaar gebied en uitgegeven gebied [A, 06]
Fundering is afgestemd op de berekende verkeersbelasting [A, 44]
Vormgeving, inclusief kruisingen en rotondes, moet goed en veilig gebruik afdwingen en voldoen aan eisen uit [32, 51]
Veiligheid voor de weggebruikers en de woon- en werkomgeving is primair
Profiel moet zijn getoetst op berijdbaarheid, met name van Nood- en hulpdiensten [A]
Voorzien in veilige oversteekmogelijkheden voor langzaam verkeer en gehandicapten
Verlichtingsniveau en de gelijkmatigheid van het licht moet aan eisen voldoen uit ROVL 2011 [18]
Eenduidige inrichting per deelgebied of op wijkniveau [A]
Wegstructuur moet erop zijn gericht om gebruik langzaam verkeer en openbaar vervoer te stimuleren [A]
Afvoer van hemelwater in principe niet op het vuilwaterstelsel. Afvoer hemelwater in overleg met gemeente en waterschap [A]
Zoveel mogelijk kiezen voor duurzame, voor hergebruik geschikte materialen, die niet milieubelastend zijn. In overleg met Stedelijk Beheer kiezen
voor verhardingsmateriaal met minimale milieubelasting, doorrekenen van milieuprestatie wordt aanbevolen (ev. DuboCalc gebruiken). [A]
Doorsnijding van ecologische structuren zoveel mogelijk voorkomen; doorsnijding zo smal mogelijk houden. Bij belangrijke ecologische structuren
de doorsnijding mitigeren door faunapassages, hopovers (bomen aan weerszijden waarbij de kronen elkaar raken) [A]
Hergebruik van verhardingsmaterialen nastreven. [A]

R
R
R
R
R

technische staat
technische staat
onderhoudbaarheid
technische staat
technische staat

A
R
R
R
R
R
R
A
A
R
R

onderhoudbaarheid
technische staat
gebruiksveiligheid
functionaliteit
functionaliteit
gebruiksveiligheid
gebruiksveiligheid
beeldkwaliteit
emissies
emissies
grondstoffenverbruik

R

ecologische waarde
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grondstoffenverbruik
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Voorwaarden niveau inrichtingselement
Hardheid

S/ I

AMBITIENIVEAU (de eisen onder "basis" zijn geldig, tenzij anders met de gemeente is overeengekomen)

R

S

Basis
Zie ASVV 2012 paragraaf 11.2

Verhardingsmateriaal
[A]

R

I

Kantopsluiting [A]
Rechtstanden
Kruispuntafstand
Snelheidsremmende
maatregelen [A]
Oprijzicht [A, 51]
Oversteekvoorzieningen
[21, 50, 53]
Dwarsprofiel en
dwarshelling (t.b.v.
afwatering) [A]
Breedte [A]

R
A
A
R

I
S
S

A
R

I
S

R

S

R

S

Erftoegansgweg (buurtontsluitende
functie)
Element
Voorwaarde
Rijbaan
Breedte rijbaan [51]

Fietspad

Onderscheiding van de
rijbaan

R

Verhardingsmaterialen

R

Aansluiting op de
rijbaan

R

Richtlijnen voor inrichtingswerken in de openbare ruimte
Afdeling Stedelijk Beheer
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Betonstraatsteen, of anders in relatie tot de omgeving op buurt- of
wijkniveau.
Algemene eisen: zie "Verhardingen"
Trottoirband met goot
≤ 50 m
≥ 50 m
Conform Nota toepassing snelheidsremmende maatregelen

Opwaardering
Profiel variëren:
Opp. verharding verminderen:
Bijzondere materialen:

Effect
BE+; VVEW+; ON+; FU BE+

Zie ASVV 2012
Conform CROW publicatie 226 “Veilig oversteken?
Vanzelfsprekend!”
tonrond profiel (klinkers)
dwarshelling 2 % (klinkers en asfalt)
Uitgangspunt is geen fietsvoorziening in 30km-zones. In bijzondere
omstandigheden (hoofdfietsroutes, schoolroutes) fietsstroken of
vrijliggende fietspaden. Maatvoering conform Fietsstimuleringsplan
(p14-15)
Is onderdeel van de rijbaan (kolken buiten de rijloper)
1,75 m1 (fietsstrook)
Indien fietsstrook: Scheiding door markering. Altijd thermoplast op
asfalt. Verharding is gelijk aan die van de rijbaan met rode toplaag
(aanliggende fietsstrook)

Vrijliggende fietspaden uitvoeren in asfalt of beton. De
aanwezigheid van kabels en leidingen onder de
verharding is geen argument om te kiezen voor
elementenverharding.
Asfaltverharding in rood is standaard.
Aanliggende fietspaden: Verharding is gelijk aan die van de rijbaan
met rode toplaag (aanliggende fietsstrook) Scheiding door markering.
Altijd thermoplast op asfalt.
Vloeiende overgang. Hoogte gelijk aan die van de rijbaan (zie
principedetails civiel).
Materiaal Fietsstrook aan weg van betonsteen: dubbelklinker rood
november 2014
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Erftoegansgweg (buurtontsluitende
functie)
Element
Voorwaarde
Fietspad (vervolg)
Voetpad/
Breedte [A]
trottoir
Scheiding van de rijbaan
Verhardingsmateriaal
[A]

Afwatering

Middenberm

Zijberm

Hardheid

S/ I

AMBITIENIVEAU (de eisen onder "basis" zijn geldig, tenzij anders met de gemeente is overeengekomen)
Basis
Materiaal vrijliggend fietspad: asfalt.
> 1,50m excl. trottoirband, zie “Voetpaden voor iedereen”
Scheiding door verhoogde ligging
Betontegel, grijs (30*30) tenzij anders in relatie tot materiaalkeuze in
de omgeving op buurt of wijkniveau (zie onder andere Nota Kwaliteit
Openbare Ruimte)
Nadere eisen: zie "Verhardingen"
Max. 2 %
1,2 m; rekening houden met "natuurlijke" gidslijnen voor visueel
gehandicapten; Voorzieningen voor visueel gehandicapten alleen op
hoofdlooproutes, zie “Voetpaden voor iedereen” voor routes en
overige eisen.
1,5 m

A
R
R

S
I
I

Dwarshelling
Vrije doorgang bij
puntobstakels [A]

R
R

I
I

Vrije doorgang bij
terrasuitstall. [A]
Constructie [A]

R

I

R

I

A

I

Afvoergoot aan weerszijden van de rijbaan met kolken (buiten de
rijloper voor fietsers) resp. kantsteen.
≤ 100 m2

A

I

20 m (aan weerszijden van de rijbaan)

A

S

Geen middenberm

Afwaterend opp. per
kolk [A]
Onderlinge afstand
kolken [A]
Constructie en afmeting
[A]

Constructie en afmeting
[A]

A

Bomen

Constructie [A]
Materiaal en onderlinge
afstanden [A, 71]

A
R

Openbaar vervoer

Voorwaarden [A]

Richtlijnen voor inrichtingswerken in de openbare ruimte
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S

S
S

S

Geen zijberm

Enkele bomenrij aan één of twee zijden van de weg
Bomen van eerste of tweede grootte, afhankelijk van doorrijhoogte
(vracht)-verkeer in groei- en volwasstadium;
8 - 10 m in de rij (eerste grootte 12 - 15 m in de rij) (conform
Handboek bomen 2014 bijlage 1, Ontwerpnormen bomen (Leidraad))
Op hoofdfietsroutes halteren in haven of fietsers achter halte langs,
anders op de rijbaan ook toegestaan. Zie verder “kwaliteitsmatrix

Opwaardering

Effect

Bijzondere materialen:

BE+

Verhoogde grasberm, breedte ≥ 2,5 m:
Berm met bodembedekkende struik-beplanting netto
breedte ≥ 2,0 m of Berm met haag-beplanting, netto
breedte ≥ 1,0 m:

BE+; EW+; FU-;
ON-

Verhoogde grasberm, breedte ≥ 2,5 m
(breedte met bomen ≥ 3,5 m):
Berm met bodembedekkende struikbeplanting, breedte
≥ 1 m of
Berm met haagbeplanting, breedte ≥ 0,6 m; (breedte
bij berm met bomen ≥ 3,5 m):
Bomenrijen aan weerszijden van weg:

BE+; EW+; FU-;
ONBE+; ON-

BE+; ONBE+; ON-
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Erftoegansgweg (buurtontsluitende
functie)
Element
Voorwaarde
Openbaar vervoer
(vervolg)

Hardheid

Parkeren
Brandweereisen
Verlichting

Algemene eisen
Eisen [A]
Lichtbron en lichtkleur
[A]

R
R
R

Lichtsterkte
Algemene eisen

R

Kabels en
leidingen

Ligging
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S/ I

S
S
S

I

S

AMBITIENIVEAU (de eisen onder "basis" zijn geldig, tenzij anders met de gemeente is overeengekomen)
Basis
bushaltes” en ASVV. Halteplaats en - afstanden te bepalen i.o.m.
gemeente en vervoerder. Eventuele snelheidsremmende maatregelen
conform nota ‘toepassing en vormgeving snelheidsremmende
maatregelen Amersfoort’.
Zie "Erftoegangsweg (woonstraat)"
Zie "Erftoegangsweg (woonstraat)"
LED, kleur 3000 kelvin Ra waarde minimaal 70% L10 / F80
Fluorescentielampen HF VSA, uitval maximaal 10% van het aantal
opgegeven branduren.
Kleurweergave-index Ra ≥ 830, behavle in de binnenstad en
Vathorst is de kleurweergave-index Ra ≥ 827 of 830.
Politiekeurmerk Veilig Wonen
Zie onder "Openbare verlichting en verkeersregelinstallaties"
Alle installaties dienen dimbaar te zijn, dimprofiel in overleg te
bepalen.
Zie "Ondergrondse infrastructuur"

Opwaardering

Effect
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14

ERFTOEGANGSWEG (WOONSTRAAT)

Definitie
Typering:
functie:
auto-intensiteit:
ontwerpsnelheid:

verblijfsstraat voor fijnmazige ontsluiting
verblijfsfunctie en verzorgend verkeer
maximaal 2.000 motorvoertuigen per etmaal
30 km/uur

Basisprofiel
De erftoegangsweg (woonstraat) bestaat uit een rijbaan voor twee richtingsverkeer met
gescheiden trottoirs. Voor de basiskenmerken van een erftoegangsweg dient de CROWpublicatie 315 geraadpleegd te worden.

Voorwaarden niveau objecttype
Kwaliteit
Technische
waarde
Gebruikswaarde
Belevingswaarde
Milieuwaarde
T
T
T
T
T
T
T
G
G
G
G
G
G
B
M
M
M

Voorwaarde

Hardheid
Wet
Regel
Aanbeveling

Specificatie

Ontwerpperiode 20 jaar structurele draagkracht bij geprognotiseerde verkeersbelasting [A]
Fundering is afgestemd op de bodemeigenschappen [A, 44]
Heldere scheiding tussen openbaar gebied en uitgegeven gebied [A, 06]
Afwatering dusdanig ontwerpen dat geen plasvorming ontstaat [A]
Zodanig ontwerpen van het dwarsprofiel en lengte-alignement dat voldoende afstroming van regenwater en/of waterberging kan plaatsvinden in geval
van extreme neerslaggebeurtenissen/piekbuien. Dit in relatie tot de omgeving.
Voorkomen van versnipperde restruimten [A]
Fundering is afgestemd op de berekende verkeersbelasting [A, 44]
Vormgeving, inclusief kruisingen en rotondes, moet goed en veilig gebruik afdwingen en voldoen aan eisen in [32, 51]
Veiligheid voor de weggebruikers en de woon- en werkomgeving is primair
Straten waar huisvuil wordt aangeboden, moeten toegankelijk zijn voor doorrijdende huisvuilwagens [A]
Profiel moet zijn getoetst op berijdbaarheid, met name van Nood- en Hulpdiensten [A]
Voorzien in veilige oversteekmogelijkheden voor langzaam verkeer en gehandicapten
Verlichtingsniveau en de gelijkmatigheid van het licht moet aan eisen uit ROVL 2011 [18] voldoen
Eenduidige inrichting per deelgebied of op buurtniveau [A]
Zoveel mogelijk kiezen voor duurzame, voor hergebruik geschikte materialen, die niet milieubelastend zijn. In overleg met Stedelijk Beheer kiezen
voor verhardingsmateriaal met minimale milieubelasting, doorrekenen van milieuprestatie wordt aanbevolen (ev. DuboCalc gebruiken). [A]
Afvoer van hemelwater in principe niet op het vuilwaterstelsel. Afvoer hemelwater in overleg met gemeente en waterschap [A]
Hergebruik van verhardingsmaterialen nastreven. [A]

R
R
R
R
R

technische staat
technische staat
onderhoudbaarheid
technische staat
technische staat

R
R
R
R
R
R
R
R
A
A

onderhoudbaarheid
technische staat
gebruiksveiligheid
functionaliteit
functionaliteit
functionaliteit
gebruiksveiligheid
gebruiksveiligheid
beeldkwaliteit
grondstoffenverbruik

R
A

emissies
grondstoffenverbruik
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M
M

Doorsnijding van ecologische structuren zoveel mogelijk voorkomen; doorsnijding zo smal mogelijk houden. Bij belangrijke ecologische structuren
de doorsnijding mitigeren door faunapassages, hopovers (bomen aan weerszijden waarbij de kronen elkaar raken) [A]
Wegstructuur moet erop zijn gericht om gebruik langzaam verkeer en openbaar vervoer te stimuleren [A]
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R

ecologische waarde

A

emissies

november 2014
-68-

Voorwaarden niveau inrichtingselement
Erftoegangsweg (woonstraat)
Element
Voorwaarde
Rijbaan
Breedte rijbaan [51]
Verhardingsmateria
al [A]

Fietspad

Voetpad / trottoir

Afwatering

Zijberm

S
I

R

I

R
R

I
S

Trottoirband met goot/kantsteen
tonrond profiel
Dwarshelling 2 %

A

S

Breedte [A, 06]
(Onder)scheiding
van de rijbaan
Verhardingsmateria
al [A]

A
R

S
I

R

I

Vrije doorgang [A]

R

I

Dwarshelling
Constructie [A]

R
R

I
I

Afwaterend
oppervlak per kolk
[A]
Constructie en
afmeting [A]

A

I

Uitgangspunt is geen fietsvoorziening in 30km-zones. In bijzondere
omstandigheden (hoofdfietsroutes, schoolroutes) fietsstroken of
vrijliggende fietspaden. Maatvoering conform Fietsstimuleringsplan
(p14-15)
> 1,5m (excl. trottoirband), zie verder “Voetpaden voor iedereen”
Scheiding door verhoogde ligging, of op niveau van rijbaan met
onderscheid in materialisatie
Betontegel, grijs (30*30) of anders in relatie tot de omgeving op buurt- of
wijkniveau; Zie ook Nota Kwaliteit Openbare Ruimte, nadere eisen onder
"Verhardingen"
Bij puntobstakels: 1,2 m
Bij terrassen/uitstallingen: 1,5 m
Voorzieningen voor visueel gehandicapten alleen op hoofdlooproutes, zie
“Voetpaden voor iedereen” voor routes en overige eisen
Max. 2 %
Afkoppelen van riolering, tenzij dit onmogelijk is door
bodemgesteldheid, verkeersintensiteit of parkeerdruk.
Bij nieuwbouw riolering niet aankoppelen. Afwatering volgens
gescheiden stelsel.
≤ 100 m2

A

S

Geen zijberm

Snelheidsremmende
maatregelen [A]
Kantopsluiting [A]
Dwarsprofiel en
dwarshelling (t.b.v.
afwatering) [A]
Breedte [A]
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Afdeling Stedelijk Beheer

docsnummer 4776108 versie 1

S/I

AMBITIENIVEAU (de eisen onder "basis" zijn geldig, tenzij anders met de gemeente is overeengekomen)
Basis
Opwaardering
Zie ASVV 2012 paragraaf 11.2
Oppervlakte verharding verminderen:
Betonstraatsteen, of anders in relatie tot de omgeving op buurt- of
Gebakken klinkers en natuursteen:
wijkniveau. Zie ook Nota Kwaliteit Openbare Ruimte.
Waterdoorlatende elementenverharding:
Goede gebruikte bestratingsmaterialen zijn soms mogelijk i.o.m.
gemeente.
Algemene eisen: zie "Verhardingen"
Conform “Nota toepassing snelheidsremmende maatregelen”

Hardheid
R
R

Effect
EW+; ON+; FUBE+; GREW+; ON-

Grasberm:
Breedte bij toepassing van bomen ≥ 3,5 m:

BE+; ONBE+; ON-
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Erftoegangsweg (woonstraat)
Element
Voorwaarde
Zijberm (vervolg)

Hardheid

Middenberm

A

Bomen

Parkeerplaatsen

Erf

Brandweereisen

Constructie [A]
Materiaal en
onderlinge afstanden
[A, 71]
Bestrating [A, 13]

A
A

A

S
S

I

Vormgeving [13]

A

I

Maatvoering

R

S

R

I

A
R

S
S

R
W

I
S

R

S

Locatie [14]
Aantal
parkeerplaatsen [A]
Afwatering [A]
Toepassing en eisen
[14, 25]

Benodigde ruimte

Richtlijnen voor inrichtingswerken in de openbare ruimte
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AMBITIENIVEAU (de eisen onder "basis" zijn geldig, tenzij anders met de gemeente is overeengekomen)
Basis
Opwaardering
Berm met bodembedekkende struikbeplanting, breedte
≥ 1 m, of Berm met haagbeplanting, breedte ≥ 0,6 m;
(breedte bij toepassing van bomen ≥ 3,5 m):
Geen middenberm
Berm met bodembedekkende struikbeplanting netto

Enkele bomenrij aan één of twee zijden van de weg
Bomen van de tweede grootte
8 - 10 m in de rij (conform Handboek bomen 2014 bijlage 1,
Ontwerpnormen bomen (Leidraad))
Eventueel op de weg, maar herkenbaar ten opzichte van de overige
rijweg;
Parkeerstrook onderbreken bij inritten en zijpaden;

Effect

BE+;ON-

breedte minimaal 2,0 m of
Berm met haagbeplanting netto breedte minimaal 1,0m:
Enkele bomenrij aan weerszijden:
Bomen van de derde grootte
9 – 12 m in de rij:

BE+; FU-; ONBE+; ONBE+
EW+; ON-

Open waterdoorlatende structuur deklaag:
Parkeren uit het zicht lokaliseren, m.n. op semi-prive
gebied binnen een bouwblok:
Parkeren ondergronds lokaliseren:

BE+
BE++; SV-

Anti-parkeerpalen onnodig maken door inrichting en door aanbod
voldoende p.p. In parkeervergunninggebieden de parkeervakken
aanduiden. Bij korte langsparkeerstroken (tot 5 parkeerplaatsen) een
parkeervakindeling maken. Boven 5 parkeerplaatsen is dat optioneel.
Haaks parkeren: rijloper > 6m zie ASVV 2012 paragraaf 11.2.7 ;
Parkeervak 2,50 x 5,00 m;
Parkeervakscheiding door variatie in materiaalgebruik resp. ingestrate
markering.
Langsparkeren: rijloper > 3,50 m breed,
parkeervakbreedte 2,00 m en 6,00 m lang; invaliden p.p. breedte 3,50 m
Laad- en loshaven breedte > 3m zie ASVV 2012 paragraaf 15.3.8
Afstand p.p. ≤ 100 m van woning
Hiervoor is de vigerende Nota Parkeernormen van toepassing
Afwatering naar de rijweg; geen kolken in parkeervakken.
Verkeersintensiteit < 100 mvt/u; géén doorgaande auto- of fietsroute;
Stapvoets rijden ondersteunen met snelheidsremmers en korte
rechtstanden;
Afstand van rijloper tot gevels ≥ 1,80m
Vrije rijloper ≥ 3,75 m
Vrije doorrijhoogte ≥ 4,20 m
Maximale obstakelhoogte 9 cm
Maximale hellingshoek 8% met ruime overgangsbogen (er dient een
horizontaal werkvlak aanwezig te zijn)
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Erftoegangsweg (woonstraat)
Element
Voorwaarde

Hardheid

S/I

Brandweereisen
(vervolg)

Bereikbaarheid [A]

R

S

Brandkranen

R

S

Lichtbron en
lichtkleur [A]

R

S

Lichtsterkte
Algemene eisen

R

Verlichting

Kabels en
leidingen

Ligging
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I
S

AMBITIENIVEAU (de eisen onder "basis" zijn geldig, tenzij anders met de gemeente is overeengekomen)
Basis
Opwaardering
Vrije werkbreedte van 5,00 m
Elke wijk, wijkdeel, buurt of bouwcluster dient ten minste 2
onafhankelijke toegangen voor de brandweer te hebben.
Doodlopende straten ≤ 30 m lengte, tenzij voorzien van een keerlus
geschikt voor voertuigen met een draaicirkel van 19.00 meter en geschikt
voor het passeren van 2 brandweervoertuigen onderling.
Op hoofd uitrukroutes van brandweerkazernes naar bestemmingsadres
mogen in principe geen drempels voorkomen en niet meer dan 2
(wegneembare) fysieke barrières aanwezig zijn. Voor het toepassen van
verkeersplateaus op hoofd uitrukroutes zie “Nota toepassing en
vormgeving snelheidsremmende maatregelen in Amersfoort”.
De afstand tussen een brandweervoertuig en de ingang van een gebouw
mag bij eengezinswoningen niet groter zijn dan 30 meter en bij overige
bouwwerken maximaal 10 meter zijn.
De afstand tussen een brandweervoertuig en een openbare brandkraan
mag niet groter zijn dan 40 meter.
Woongebouwen, waarvan de hoogste vloer meer dan 6 meter boven het
maaiveld zijn gelegen, moeten in principe rondom bereikbaar zijn
middels een pad met aan weerszijden een vrije manoeuvreerruimte van
ten minste 5 meter.
LED, kleur 3000 kelvin Ra waarde minimaal 70% L10 / F80
Fluorescentielampen HF VSA, uitval maximaal 10% van het aantal
opgegeven branduren.
Kleurweergave-index Ra ≥ 830, behavle in de binnenstad en Vathorst is
de kleurweergave-index Ra ≥ 827 of 830.
Politiekeurmerk Veilig Wonen
Zie onder "Openbare verlichting en verkeersregelinstallaties"
Alle installaties dienen dimbaar te zijn, dimprofiel in overleg te bepalen.
Zie "Ondergrondse infrastructuur"

Effect
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15

LANGZAAM VERKEERROUTES

Definitie
typering:
functie:

Solitair voet- of fietspad
Route voor voetgangers en (brom)fietsers

Basisprofiel
Het fietspad bestaat uit een verharde rijweg, voorzien van een obstakelvrije strook aan
weerszijden; het voetpad bestaat uit een verharde loopstrook

Voorwaarden niveau objecttype
Kwaliteit
Technische
waarde
Gebruikswaarde
Belevingswaarde
Milieuwaarde
T
T
T
T
T
T
T
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
B
B
B
M
M

Voorwaarde

Hardheid
Wet
Regel
Aanbeveling

Specificatie

Ontwerpperiode 20 jaar structurele draagkracht bij geprognotiseerde verkeersbelasting [A]
Fundering is afgestemd op de bodemeigenschappen [A, 44]
Voorkomen van versnipperde restruimten [A]
Heldere scheiding tussen openbaar gebied en uitgegeven gebied [A, 06]
Fundering is afgestemd op de berekende verkeersbelasting [A, 44]
Afwatering dusdanig ontwerpen dat geen plasvorming ontstaat [A]
Zodanig ontwerpen van het dwarsprofiel en lengte-alignement dat voldoende afstroming van regenwater en/of waterberging kan plaatsvinden in geval
van extreme neerslaggebeurtenissen/piekbuien. Dit in relatie tot de omgeving.
Vormgeving, inclusief kruisingen en rotondes, moet goed en veilig gebruik afdwingen en voldoen aan eisen uit [32, 51]
Veiligheid voor de weggebruikers en de woon- en werkomgeving is primair
Profiel moet zijn getoetst op berijdbaarheid, met name van Nood- en hulpdiensten [A]
Voorzien in veilige oversteekmogelijkheden voor overig langzaam verkeer
Voetpad toegankelijk voor (visueel) gehandicapten; fietspad toegankelijk voor invalidenvoertuigen
Streven naar een fijnmazig fiets- en voetgangersnetwerk, in een op belangrijke voorzieningen gerichte structuur [32, 33, 51]
Zorgen voor goede afwatering van voet- en fietspad, maar ook van naastgelegen rijwegen
Kruisingen met autoverkeer veilig vormgeven [32, 51]
Vloeiende overgang in hoogte van verharding fietspad naar verharding rijbaan.
Verlichtingsniveau en de gelijkmatigheid van het licht moet aan eisen voldoen uit ROVL 2011 [18]
Fiets- en voetpaden moeten sociaal veilig worden ingepast, grenzend aan een levendige omgeving, of er moet een alternatieve sociaal veilige route
beschikbaar zijn [06, 09, 32, 33, 51]
Zo min mogelijk met autoroutes laten samenvallen
Formaat en materiaalgebruik aangepast aan het te passeren gebied, maar uniformiteit in acht nemen voor herkenbaarheid [A]
Zoveel mogelijk kiezen voor duurzame, voor hergebruik geschikte materialen, die niet milieubelastend zijn. In overleg met Stedelijk Beheer kiezen
voor verhardingsmateriaal met minimale milieubelasting, doorrekenen van milieuprestatie wordt aanbevolen (ev. DuboCalc gebruiken). [A]
Weg- en padenstructuur moet erop zijn gericht om gebruik langzaam verkeer en openbaar vervoer te stimuleren [A]

R
R
R
A
R
R
R

technische staat
technische staat
onderhoudbaarheid
onderhoudbaarheid
technische staat
technische staat
technische staat

R
R
R
R
R
R
R
R
A
R
A

gebruiksveiligheid
functionaliteit
functionaliteit
gebruiksveiligheid
functionaliteit
functionaliteit
functionaliteit
gebruiksveiligheid
gebruiksveiligheid
gebruiksveiligheid
sociale veiligheid

A
A
A

beeldkwaliteit
beeldkwaliteit
grondstoffenverbruik

A

emissies
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Kwaliteit
Technische
waarde
Gebruikswaarde
Belevingswaarde
Milieuwaarde
M

Voorwaarde

Hardheid
Wet
Regel
Aanbeveling

Specificatie

Hergebruik van verhardingsmaterialen nastreven. [A]

A

grondstoffenverbruik
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Voorwaarden niveau inrichtingselement
Langzaam verkeerroutes
Element
Voorwaarde
Fietspad
Breedte rijloper [A]

Verhardingsmateriaal
[A]

Voetpad

Hardheid
R

S/I
S

R

I

A
R

I
S

Weren van
autoverkeer [A]
Helling [A]
Boogstraal [A]
Afwatering [A]

R

I

A
R
R

S
S
I

Algemeen [A]

R

S

Breedte [A]
(Onder)scheiding van
fietspad [A]
Verhardingsmateriaal
[A]

R
R

S
I

R

I

R

S

R
A

I

Dwarshelling
Voorzieningen
(visueel)
gehandicapten [A, 20,

Richtlijnen voor inrichtingswerken in de openbare ruimte
Afdeling Stedelijk Beheer

Effect
EW+; ON+; VV-;
FU-

BE+; FU-

aanwezigheid van kabels en leidingen onder de verharding
is geen argument om te kiezen voor elementenverharding.

Kantopsluiting [A]
Berm [A]

Zijstraten/inritten:
Helling

AMBITIENIVEAU (de eisen onder "Basis" zijn geldig, tenzij anders met de gemeente is overeengekomen)
Basis
Opwaardering
Maatvoering zie Fietsstimuleringsplan 2008. Idem voor maatvoering en
Oppervlakte verharding verminderen:
vormgeving van fietsstraten
Soms gemotiveerd smaller of breder afhankelijk van gebruiksintensiteit
(in overleg met de gemeente). Bij breedten van 2 m of minder moet het
fietspad aan één kant (voorkeur: links) een overrijdbare afscheiding
hebben (i.v.m. passeren)
Verharding met bijzondere materialen:
Vrijliggende fietspaden uitvoeren in asfalt. De

docsnummer 4776108 versie 1

Asfaltverharding in rood is standaard.
Algemene eisen verharding: zie "Verhardingen".
Opsluitband: min 100 x 200 mm mm0
Obstakelvrije strook > 0,5 m aan weerszijden pad; > 0,75 m aangrenzend
aan gesloten wand; > 1,00 m aangrenzend aan parkeren;
> 0,2 m bij berm met groenbeplanting
Zie Notitie paaltjes op fietspaden
Met rijweg aan langszijde: schampstrook > 0,5 m breed
Zie Fietsstimuleringsplan 2008
Zie Fietsstimuleringsplan 2008
Afhankelijk van profiel op kolken of vrij op berm (kolken buiten de
rijloper situeren)
Voetpad dient ten minste aanwezig te zijn aan zijde waar bebouwing is
gelegen (m.u.v. "erven")
1,5 m, (plaatselijk 1,2 m)
Scheiding door verhoogde ligging of geen hoogteverschil, maar dan
duidelijke markering of materiaalverschil
Betontegel, grijs (30*30) of anders in relatie tot omgeving op buurt- of
wijkniveau;
Halfverharding, wordt alleen in extensief bewandelde groengebieden
toegepast. nadere eisen onder "Verhardingen"
(Indien noodzakelijk uitvoeren als invalideuitrit.)
Max 1:7, daarboven treden toepassen;
bij hoofdroutes t.b.v. rolstoelen max. 1:20
Max 2 %
Zie “Voetpaden voor iedereen” voor routes en vormgeving

Afwatering op berm:

EW+; GV-

Scheiding door berm > 1,0 m breed:

BE+; VV+; FU-

Bijzondere verhardingsmaterialen:

BE+
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Langzaam verkeerroutes
Element
Voorwaarde
32, 51]
Voetpad
Berm [A]
(vervolg)
Vrije doorgang [A]

S/I

R
R

S
I

R

S

R

I

Obstakelvrije strook > 0,5 m aan weerszijden pad
Bij puntobstakels: 1,2 m (rekening houden met natuurlijke gidslijnen
voor visueel gehandicapten)
bij terrassen/uitstallingen: 1,5 m
Bij voetpaden langs open water met taluds met een helling van 1:3 en
steiler een hekwerk van minimaal 50 cm hoog toepassen
Vrije afwatering op berm

R

I

≥ 2, 50 m, in strooiroutes afgestemd op strooimaterieel

R

S

Breedte [A]

R

S

Zichtbaarheid

R

S

Toepassing

R

I

Eisen

R

Eisen

R

S

≤ 1:15; bij fietstunnel afhankelijk van te overbruggen hoogteverschil
(tabel in [21]); zie Fietsstimuleringsplan 2008 en Ontwerpwijzer
fietsverkeer (CROW publicatie 230)
Maatvoering conform Fietsstimuleringsplan 2008 en “Voetpaden voor
iedereen”. Voorzieningen voor visueel gehandicapten alleen op
hoofdlooproutes, zie “Voetpaden voor iedereen” voor routes en overige
eisen
In het zicht, gestrekt tracé, géén nissen, goed verlicht.
Zie ook onder "Kunstwerken"
Waar loop/fietsroute (hoofdroutes) afwijkt van algemeen bewegwijzerde
route.
ANWB-bewegwijzering dient door de Nationale Bewegwijzeringsdienst
en het Inkoopbureau Bewegwijzering Nederland ontworpen, aangelegd of
aangepast te worden.
Zie onder "Kunstwerken"

S

Zie "Ondergrondse infrastructuur"
Laanbomen langs routes langzaam verkeer (conform Handboek bomen
2014 bijlage 1, Ontwerpnormen bomen (Leidraad))
LED, kleur 3000 kelvin Ra waarde minimaal 70% L10 / F80
Fluorescentielampen HF VSA, uitval maximaal 10% van het aantal
opgegeven branduren.
Kleurweergave-index Ra ≥ 830, behavlve in de binnenstad en Vathorst
is de kleurweergave-index Ra ≥ 827 of 830.
Politiekeurmerk Veilig Wonen
Zie onder " Openbare verlichting en verkeersregelinstallaties"
Alle installaties dienen dimbaar te zijn, dimprofiel in overleg te bepalen.

Voetpad langs open
water
Afwatering [A]
Onderdoorgang

Bewegwijzering

Voet- en
fietsbrug
Kabels en
leidingen
Bomen
Verlichting

AMBITIENIVEAU (de eisen onder "Basis" zijn geldig, tenzij anders met de gemeente is overeengekomen)
Basis
Opwaardering

Hardheid

Doorrijhoogte [32, 51]
Helling [A, 21, 52]

Ligging
Toepassing [A, 71]

A

S

Lichtbron en lichtkleur
[A]

R

S

Lichtsterkte
Algemene eisen

R
I

Richtlijnen voor inrichtingswerken in de openbare ruimte
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Effect

kolk aan beide zijden rijbaan, afwatering per kolk ≤ 100
m2:

VV+; EW-
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GEBIEDSONTSLUITINGSWEG OP BEDRIJVENTERREIN

Definitie
typering
functie
auto-intensiteit
ontwerpsnelheid

: verkeersader (stadsweg)
: verdelen en stromen
: 5000 tot 10.000 motorvoertuigen per etmaal
: 50 km binnen de bebouwde kom

Basisprofiel
Het betreft hier een gebiedsontsluitingsweg. Voor de basiskerken van
een gebiedsontsluitingsweg dient de CROW-publicatie 315 geraadpleegd
te worden.

Voorwaarden niveau objecttype
Kwaliteit
Technische
waarde
Gebruikswaarde
Belevingswaarde
Milieuwaarde
T
T
T
T
T
T
T
T
G
G
G
G
G
G
G
G
B
B
B
M
M

Voorwaarde

Hardheid
Wet
Regel
Aanbeveling

Specificatie

Ontwerpperiode 20 jaar structurele draagkracht bij geprognotiseerde verkeersbelasting [A]
Heldere scheiding tussen openbaar gebied en uitgegeven gebied [A, 06]
Voorkomen van versnipperde restruimten [A]
Afwatering dusdanig ontwerpen dat geen plasvorming ontstaat [A]
Zodanig ontwerpen van het dwarsprofiel en lengte-alignement dat voldoende afstroming van regenwater en/of waterberging kan plaatsvinden in
geval van extreme neerslaggebeurtenissen/piekbuien. Dit in relatie tot de omgeving.
Fundering is afgestemd op de bodemeigenschappen [A, 44]
Fundering is afgestemd op de berekende verkeersbelasting [A,44]
Gesloten verharding [A]
Vormgeving, inclusief kruisingen en rotondes, moet goed en veilig gebruik afdwingen en voldoen aan eisen in [32, 51]
Veiligheid voor de weggebruikers en de woon- en werkomgeving is primair
Profiel moet zijn getoetst op berijdbaarheid, met name van Nood- en hulpdiensten en vrachtverkeer [A]
Doorstroming van gemotoriseerd verkeer is naast de veiligheid voor de weggebruikers en de werkomgeving primair
Voorzien in veilige oversteekmogelijkheden voor langzaam verkeer en gehandicapten [20, 21]
Verlichtingsniveau en de gelijkmatigheid van het licht moet aan eisen voldoen uit ROVL 2011 [18]
Wegstructuur moet gericht zijn op een goede autobereikbaarheid van bedrijven
Geen menging van snelverkeer en langzaam verkeer, openbaar vervoer voorzieningen gescheiden van overig verkeer
In bestaand gebied moeten de profielen aansluiten op de omgeving
Eenduidige inrichting in het hele plangebied of op wijk- of stadsdeelniveau [A]
Ondersteuning door boomstructuur
Hemelwaterafvoer niet rechtstreeks op het oppervlaktewater
Doorsnijding van ecologische structuren zoveel mogelijk voorkomen; doorsnijding zo smal mogelijk houden [A]

R
A
R
R
R

technische staat
onderhoudbaarheid
onderhoudbaarheid
technische staat
technische staat

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
A
R
A
R
R
A

technische staat
technische staat
onderhoudbaarheid
gebruiksveiligheid
functionaliteit
functionaliteit
functionaliteit
gebruiksveiligheid
gebruiksveiligheid
functionaliteit
gebruiksveiligheid
beeldkwaliteit
beeldkwaliteit
beeldkwaliteit
emissies
ecologische waarde
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Kwaliteit
Technische
waarde
Gebruikswaarde
Belevingswaarde
Milieuwaarde
M
M
M

Voorwaarde

Hardheid
Wet
Regel
Aanbeveling

Specificatie

Hergebruik van verhardingsmaterialen nastreven [A]
Zoveel mogelijk kiezen voor duurzame, voor hergebruik geschikte materialen, die niet milieubelastend zijn. In overleg met Stedelijk Beheer kiezen
voor verhardingsmateriaal met minimale milieubelasting, doorrekenen van milieuprestatie wordt aanbevolen (ev. DuboCalc gebruiken). [A]
Wegstructuur moet gericht zijn op stimuleren gebruik langzaam verkeer en openbaar vervoer [A, 2, 21, 50] en goede (auto)bereikbaarheid van
bedrijven garanderen.

A
R

grondstoffenverbruik
grondstoffenverbruik

A

emissies
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Voorwaarden niveau inrichtingselement
Hard-heid
R
R
R
R
R
R
R
R
R
A
R

I
S
S
S
S
S
S
I
I
S
I

Verkeersgeleiders

R

I

Kantopsluiting
Kruising gebiedsontsluitingsweg met
gebiedsontsluitingsweg
Kruising gebiedsontsluitingsweg met
erftoegangsweg
Breedte

R
R

I
I

AMBITIENIVEAU (de eisen onder "basis" zijn geldig, tenzij anders met de gemeente is overeengekomen)
Basis
Rotondes en bochtstralen kruispunten dimensioneren op draaien grote vrachtwagens en voorzien van onkruidwerende constructie
Zie ASVV 2012 paragraaf 12.1.
Zie ASVV 2012
2 % (t.b.v. afwatering).
> 12 m (e.e.a. afhankelijk van wegbreedte)
Conform CROW 226
Buiten de rijbaan situeren.
Zie CROW 203
Zie “Nota toepassing snelheidsremmende maatregelen”
Zie ASVV 2012 en “Notitie snoeien bermen en hagen bij kruisingen”
Steenmastiekasfalt (SMA)
Algemene eisen: zie “Verhardingen”. De gemeente kan eisen dat geluidreducerend asfalt wordt toegepast.
RWS-banden
Onkruidwerende verharding toepassen [36].
Geen molgoten toepassen. Trottoirbanden
Rotonde/VRI

R

S

Voorrangskruispunt

R

S

Zie eisen “Gebiedsontsluitingsweg (wijkontsluitende functie)”

Gebiedsontsluitingsweg op bedrijventerrein
Element
Voorwaarde
Rijbaan
Algemeen
Rijstrookbreedte [51]
Obstakelvrije ruimte [51]
Dwarshelling [A]
Aansluitboog
Oversteekvoorzieningen [21, 50, 53]
Infohaven
Markering [54]
Snelheidsremmende maatregelen [A]
Oprijzicht [A, 51]
Verhardingsmateriaal toplaag [A]

Fietspad

S/I

Houdt rekening met berijdbaarheid voor zoutstrooiers en sneeuwschuivers; een scheiding door verhogingen of bermen kan het
(Onder)scheiding van de rijbaan

R

S

Verhardingsmaterialen

R

I/S

gebruik voor hulpdiensten beperken.
Scheiding door markering, verhoogde ligging. Indien een verhoogde band tussen fietspad en voetpad aanwezig is, is deze max. 5
cm hoog. Voorkeur schuine band. Altijd thermoplast op asfalt. Verharding is gelijk aan die van de rijbaan met een rode toplaag.
(aanliggende fietsstrook). Tilred of gelijkwaardig. Eventuele dubbelklinker op fundering.
Uitvoering: kruispunten geen doorlopende kanttegel.

Vrijliggende fietspaden uitvoeren in asfalt of beton. De aanwezigheid van kabels en leidingen onder de
verharding is geen argument om te kiezen voor elementenverharding.
Asfaltverharding in rood is standaard.
Halfverharding, wordt niet (meer) toegepast. Algemene eisen verharding: zie "Verhardingen".
Aanliggende fietspaden: Verharding is gelijk aan die van de rijbaan met rode toplaag (aanliggende fietsstrook) Scheiding door
markering. Altijd thermoplast op asfalt.

Voetpad/trottoir

Aansluiting op rijbaan

R

I

Breedte [A]

R

S

Richtlijnen voor inrichtingswerken in de openbare ruimte
Afdeling Stedelijk Beheer
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Vloeiende overgang. Hoogte verharding gelijk aan die van rijbaan, zie principedetails civiel.
Toepassen van trottoirs
1,5 m zie verder “Voetpaden voor iedereen”
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Gebiedsontsluitingsweg op bedrijventerrein
Element
Voorwaarde
Voetpad/trottoir
Vrije doorgang bij:
(vervolg)
-puntobstakels [A]

Hard-heid

S/I

AMBITIENIVEAU (de eisen onder "basis" zijn geldig, tenzij anders met de gemeente is overeengekomen)
Basis

R

S

1,2 m; rekening houden met “natuurlijke” loop voor visueel gehandicapten. Voorzieningen voor visueel gehandicapten alleen op
hoofdlooproutes, zie “Voetpaden voor iedereen” voor routes en overige eisen.
1,5 m.
Betontegel, donkergrijs (30*30*4,5), daar waar deze liggen in inritten en dus overrijdbaar zijn: 21*21*8 cm dikte.
Nadere eisen: zie “ Verhardingen” .
Scheiding door verhoogde ligging.
20 m (aan weerszijden van de rijbaan).
Max. 2 %
< 100 m2.
Afvoergoot aan weerszijden van de rijbaan met kolken; geen kolken plaatsten in de rijloper voor fietsers.
Enkele klinkerrij of kanttegel.
Verhoogde grasberm breedte 3 m.
Indien verharding alhier, dan onkruidwerend uitvoeren
Voor oversteekvoorzieningen zie Rijbaan.
Verhoogde grasberm breedte 2,5 m.
Breedte bij toepassing van bomen 5 m.
12-15 m in de rij.
Afstand tussen de rijen 12 m.
Bomenrijen en kabels en leidingen niet combineren in de groenstrook.
Geen bomen plaatsen voor oversteekplaatsen.
Bomen van de eerste grootte
Zie “Gebiedsontsluitingsweg (wijkontsluitende functie)”
Zie “Gebiedsontsluitingsweg (wijkontsluitende functie)"
LED, kleur 3000 kelvin Ra waarde minimaal 70% L10 / F80
Fluorescentielampen HF VSA, uitval maximaal 10% van het aantal opgegeven branduren.
Kleurweergave-index Ra ≥ 830
Zie onder ‘Openbare verlichting en verkeersregelinstallaties’.
Alle installaties dienen dimbaar te zijn, dimprofiel in overleg te bepalen.
Zie “Erftoegangsweg (woonstraat)”
Zie “Ondergrondse infrastructuur” .
Bij ligging in het trottoir en toepassing van bomen: breedte trottoir > 3,5 m.

-terrassen/uitstallingen [A]
Verhardingsmateriaal

R
R

Middenberm

(Onder)scheiding van de rijbaan
Onderliggende afstand kolken [A]
Dwarshelling
Afwaterend oppervlak per kolk [A]
Constructie [A]
Afvoergoot
Constructie en afmeting [A]

R
A
R
A
R
R
A

S
I
I
I

Zijberm

Constructie en afmeting [A]

A

S

Bomen

Onderlinge afstand [A]

R

S

Constructie [A]

R

I

Materiaal [A]

R

S

Voorwaarden
Lichtbron en lichtkleur [A]

R

I
I

Afwatering

Parkeren
Openbaar vervoer
Verlichting

Overige eisen
Brandweereisen
Kabels en
leidingen

Eisen [A]
Ligging
Breedte trottoir

Richtlijnen voor inrichtingswerken in de openbare ruimte
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ERFTOEGANGSWEG OP BEDRIJVENTERREIN

Definitie
typering
functie
auto-intensiteit
ontwerpsnelheid

:Fijnmazige ontsluiting bedrijven
:Erfontsluitingsfunctie bedrijven
:3.000 motorvoertuigen per etmaal
:max. 30 km/uur

Basisprofiel
De erftoegangsweg op bedrijventerrein bestaat uit een rijbaan voor twee
richtingsverkeer en met eventueel fietsstroken en gescheiden trottoirs. Voor de
basiskenmerken van een erftoegangsweg dient de CROW-publicatie 315
geraadpleegd te worden.

Voorwaarden niveau objecttype
Kwaliteit
Technische
waarde
Gebruikswaarde
Belevingswaarde
Milieuwaarde
T
T
T
T
T
T
T
T
G
G
G
G
G
G
G
G
B
B
M
M
M

Voorwaarde

Hardheid
Wet
Regel
Aanbeveling

Specificatie

Ontwerpperiode 20 jaar structurele draagkracht bij geprognotiseerde verkeersbelasting [A]
Heldere scheiding tussen openbaar gebied en uitgegeven gebied [A, 06]
Voorkomen van versnipperde restruimten [A]
Afwatering dusdanig ontwerpen dat geen plasvorming ontstaat [A]
Zodanig ontwerpen van het dwarsprofiel en lengte-alignement dat voldoende afstroming van regenwater en/of waterberging kan plaatsvinden in
geval van extreme neerslaggebeurtenissen/piekbuien. Dit in relatie tot de omgeving.
Fundering is afgestemd op de bodemeigenschappen [A, 44]
Fundering is afgestemd op de berekende verkeersbelasting [A, 44]
Gesloten verharding [A]
Vormgeving, inclusief kruisingen moet goed en veilig gebruik afdwingen en voldoen aan eisen in [32, 51]
Veiligheid voor de weggebruikers en de woon- en werkomgeving is primair
Profiel moet zijn getoetst op berijdbaarheid, met name van Nood- en hulpdiensten en vrachtverkeer [A]
Parkeren en laden/lossen vindt plaats op eigen terrein
Voorzien in veilige oversteekmogelijkheden voor langzaam verkeer en gehandicapten [20, 21]
Verlichtingsniveau en de gelijkmatigheid van het licht moet aan eisen voldoen uit ROVL 2011 [18]
Wegstructuur moet gericht zijn op een goede autobereikbaarheid van bedrijven
Structuur langzaam verkeer en openbaar vervoer moet gericht zijn op woongebieden, centra en voorzieningen
In bestaand gebied moeten de profielen aansluiten op de omgeving
Eenduidige inrichting in het hele plangebied of op wijk- of stadsdeelniveau [A]
Hemelwaterafvoer niet rechtstreeks op het oppervlaktewater
Doorsnijding van ecologische structuren zoveel mogelijk voorkomen; doorsnijdingen zo smal mogelijk houden [A]
Hergebruik van verhardingsmaterialen nastreven. [A]

R
A
R
R
R

technische staat
onderhoudbaarheid
onderhoudbaarheid
technische staat
technische staat

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
A
R
A
A

technische staat
technische staat
onderhoudbaarheid
gebruiksveiligheid
functionaliteit
functionaliteit
functionaliteit
gebruiksveiligheid
gebruiksveiligheid
functionaliteit
functionaliteit
beeldkwaliteit
beeldkwaliteit
emissies
ecologische waarde
grondstoffenverbruik
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Kwaliteit
Technische
waarde
Gebruikswaarde
Belevingswaarde
Milieuwaarde
M
M

Voorwaarde

Hardheid
Wet
Regel
Aanbeveling

Specificatie

Zoveel mogelijk kiezen voor duurzame, voor hergebruik geschikte materialen, die niet milieubelastend zijn. In overleg met Stedelijk Beheer kiezen
voor verhardingsmateriaal met minimale milieubelasting, doorrekenen van milieuprestatie wordt aanbevolen (ev. DuboCalc gebruiken). [A]
Wegstructuur moet gericht zijn op stimuleren gebruik langzaam verkeer en openbaar vervoer [A, 2, 21, 50] en goede (auto)bereikbaarheid van
bedrijven garanderen.

R

grondstoffenverbruik

A

emissies
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Voorwaarden niveau inrichtingselement
Hard-heid
R
R

S/I
S
S

AMBITIENIVEAU (de eisen onder "basis" zijn geldig, tenzij anders met de gemeente is overeengekomen)
Basis
1*2 rijstroken zonder asmarkering 7.0m
Voertuig-voorwerp = 70 cm, voertuig-trottoir = 35 cm (uitgaande va een ontwerpsnelheid van 50 km/uur)

Dwarshelling [A]
Aansluitboog

R
R

S
S

2 % (t.b.v. afwatering).
> 12 m (e.e.a. afhankelijk van wegbreedte)

Markering
Snelheidsremmende maatregelen [A]
Oprijzicht [A]
Verhardingsmateriaal toplaag [A]

R
R
A
R

I
S
I

Verkeersgeleiders

R

I

Kantopsluiting
Kruispunt erftoegangsweg met
ontsluitingsweg
Kruispunt erftoegangsweg met
erftoegangsweg
Voetgangers
Breedte [A]

R
R

I
S

Geen rijstrookverdeling, trottoirbanden tussen bedrijfsingangen verhoogd.
Zie Nota toepassing snelheidsremmende maatregelen
Per situatie beoordelen
Steenmastiekasfalt (SMA)
Algemene eisen” zie “Verhardingen”. De gemeente kan eisen dat geluidreducerend asfalt wordt toegepast.
Banden overeenkomstig de aanliggende weg
Onkruidwerende verharding toepassen
Geen molgoten toepassen
Voorrangskruispunt

R

I

In principe rechts heeft voorrang (kruispunt waar nodig accentueren -> bijv. materiaal-/kleurgebruik

R
R

I
S

Toepassen van trottoirs.
Conform [29] afhankelijk van gebruiksintensiteiten. Uitgangspunt is geen fietsvoorziening in 30km-zones. In bijzondere
omstandigheden (hoofdfietsroutes, schoolroutes) fietsstroken of vrijliggende fietspaden. Maatvoering conform
Fietsstimuleringsplan (p14-15)
Houdt rekening met berijdbaarheid voor zoutstrooiers en sneeuwschuivers; een scheiding door verhogingen of bermen kan het
gebruik voor hulpdiensten beperken.

(Onder)scheiding van de rijbaan [29]

R

S

Scheiding door markering of verhoogde ligging. Indien een verhoogde band tussen fietspad en voetpad aanwezig is, is deze max. 5
cm hoog. Voorkeur schuine band. Altijd thermoplast op asfalt. Verharding is gelijk aan die van de rijbaan met een rode toplaag.
(aanliggende fietsstrook). Tilred of gelijkwaardig. Eventuele dubbelklinker op fundering.
Uitvoering: kruispunten geen doorlopende kanttegel.

Verhardingsmaterialen

R

I/S

Vrijliggende fietspaden uitvoeren in asfalt of beton. De aanwezigheid van kabels en leidingen onder de
verharding is geen argument meer om te kiezen voor elementenverharding.

Erftoegangsweg op bedrijventerrein
Element
Voorwaarde
Rijbaan
Rijbaanbreedte
Obstakelvrije ruimte

Fietspad

Aansluiting op rijbaan
Richtlijnen voor inrichtingswerken in de openbare ruimte
Afdeling Stedelijk Beheer
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R

Asfaltverharding in rood is standaard.
Halfverharding, wordt niet (meer) toegepast. Algemene eisen verharding: zie "Verhardingen".
Aanliggende fietspaden: Verharding is gelijk aan die van de rijbaan met rode toplaag (aanliggende fietsstrook) Scheiding door
markering. Altijd thermoplast op asfalt.
Vloeiende overgang. Hoogte verharding gelijk aan die van rijbaan, zie principedetails civiel.
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Erftoegangsweg op bedrijventerrein
Element
Voorwaarde
Voetpad/trottoir
Breedte
Vrije doorgang bij:
-puntobstakels [A]

Hard-heid
R

S/I

R

S

-terrassen/uitstallingen [A]
Verhardingsmateriaal

R
R

S

Zijberm

(Onder)scheiding van de rijbaan
Onderliggende afstand kolken [A]
Dwarshelling
Afwaterend oppervlak per kolk [A]
Constructie [A]
Afvoergoot
Constructie en afmeting [A]

R
A
R
A
R
R
A

S
I
I
I

Bomen

Onderlinge afstand [A]

A

S

Constructie [A]

R

S

Materiaal [A]

A

I

Afwatering

Parkeren
Openbaar vervoer

Voorwaarden [A]

Verlichting

Lichtbron en lichtkleur [A]

S

I
S

I

R

I

R

I
S

Overige eisen
Brandweereisen
Kabels en
leidingen

Eisen [A]
Ligging
Breedte trottoir

Richtlijnen voor inrichtingswerken in de openbare ruimte
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R

AMBITIENIVEAU (de eisen onder "basis" zijn geldig, tenzij anders met de gemeente is overeengekomen)
Basis
1,8 m zonder bomen en zonder obstakels, 2 m bij lichtmasten
1,2 m; rekening houden met “natuurlijke” loop voor visueel gehandicapten. Voorzieningen voor visueel gehandicapten alleen op
hoofdlooproutes, zie “Voetpaden voor iedereen” voor routes en overige eisen.
1,5 m.
Betontegel, donkergrijs (30*30*4,5), daar waar deze liggen in inritten en dus overrijdbaar zijn: 21*21*8 cm dikte.
Nadere eisen: zie “Verhardingen” .
Scheiding door verhoogde ligging.
20 m (aan weerszijden van de rijbaan).
Max 2 %
< 100 m2
Afvoergoot aan weerszijden van de rijbaan met kolken; geen kolken plaatsten in de rijloper voor fietsers.
Enkele klinkerrij of kanttegel.
Verhoogde grasberm breedte 2,5 m of direct aanliggend trottoir.
Breedte bij toepassing van bomen 3,5 m.
9 – 12 m in de rij.
Afstand tussen de rijen 12 m.
Geen kabels en leidingen in de groenstrook.
3 m brede strook i.v.m. doorwortelbare ruimte.
Geen bomen plaatsen voor oversteekplaatsen.
Bomen van zowel de eerste als de tweede grootte
Zie “Erftoegangsweg (woonstraat)”.
Halteren op rijbaan acceptabel, zie verder “kwaliteitsmatrix bushaltes” en ASVV. Halteplaats en - afstanden te bepalen i.o.m.
provincie en vervoerder. Eventuele snelheidsremmende maatregelen conform nota ‘toepassing en vormgeving snelheidsremmende
maatregelen Amersfoort’.
LED, kleur 3000 kelvin Ra waarde minimaal 70% L10 / F80
Fluorescentielampen HF VSA, uitval maximaal 10% van het aantal opgegeven branduren.
Kleurweergave-index Ra ≥ 830
Zie onder ‘Openbare verlichting en verkeersregelinstallaties’.
Alle installaties dienen dimbaar te zijn, dimprofiel in overleg te bepalen.
Zie “Erftoegangsweg (woonstraat)”
Zie “Ondergrondse infrastructuur”.
Bij ligging in het trottoir en toepassing van bomen: breedte trottoir > 3,5 m.
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BUURTGROEN EN SPEELVOORZIENINGEN

Definitie
typering:

Groen- en recreatievoorzieningen,
ondergebracht
binnen de stedenbouwkundige structuur van de
wijk
Beeldvormende, milieuvormende en recreatieve
functie met invloedsfeer op verschillende
schaalniveaus:
- stadsdeelgroen: ca 1600 m;
- wijkgroen: ca 800 m;
- buurtgroen: ca 400 m;
- blokgroen: ca 100 m

functie:

Basisprofiel
Er is geen basisprofiel voor groen en speelvoorzieningen aan te geven. Wel is
afhankelijk van het schaalniveau een aantal eisen aan formaat en inrichting te geven.
Zie bijlage 1.

Voorwaarden niveau objecttype
Kwaliteit
Technische
waarde
Gebruikswaarde
Belevingswaarde
Milieuwaarde
T

Voorwaarde

Hardheid
Wet
Regel
Aanbeveling

Specificatie

Sortimentskeuze afstemmen op groeiplaatsfactoren als (micro)klimaat, bodemsamenstelling, luchtverontreiniging, reflectie van gevels,
grondwaterstand en gebruiksintensiteit; indien nodig grondverbetering toepassen [A]
Met sortimentskeuze, aanbrengen van bomengrond, antiworteldoek en wortelgeleiding schade door wortels aan omringende bestrating tegengaan;
uiteindelijke formaat van beplanting moet passen bij formaat plantvak [36]
Plaatsing en formaat van bomen, heesterbeplanting, grasvelden en bermen moet aan minimale eisen voldoen [A]

R

technische staat

R

onderhoudbaarheid

R
R

T
T
T

Bomen en struiken die geleverd worden bij de aanleg, omvorming en beheer van beplantingen worden op onafhankelijke wijze gekeurd op de
kwekerij, dan wel afhankelijk van het project vindt er een directielevering plaats
Speeltoestellen en speelondergronden maar ook sporttoestellen en ondergronden moeten voldoen aan veiligheidseisen en formaateisen conform [38]
Speelplaatsen moeten bereikbaar zijn voor noodzakelijk gemotoriseerd onderhoudsmaterieel [A]
Groen moet bereikbaar zijn voor onderhoudsmaterieel en mechanisch beheer [A]

technische staat /
onderhoudbaarheid
technische staat

W
R
R

technische veiligheid
onderhoudbaarheid
onderhoudbaarheid

T

Speeltoestellen moeten zijn voorzien van een typegoedkeuring en een technisch constructie dossier. Dit geldt niet alleen voor fabrieksproducten,

W

technische staat/

T
T
T

Richtlijnen voor inrichtingswerken in de openbare ruimte
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Kwaliteit
Technische
waarde
Gebruikswaarde
Belevingswaarde
Milieuwaarde

Voorwaarde

Hardheid
Wet
Regel
Aanbeveling

maar ook voor ”custom made” speeltoestellen. De speeltoestellen dienen te zijn voorzien van een op het toestel aangebrachte, onuitwisbare
T
T
G
G
G
G
B
B
B
B
B
M
M
M
M
M
M
M

opschrift: naam, adres en fabrikant en/of importeur, het bouwjaar, de serie- of type aanduiding en het serienummer.
Het attractiebesluit is niet van toepassing op bouwspeelplaatsen (zie reikwijdte notitie WAS) [73]
Zichtbelemmerende groenvoorzieningen moeten op voldoende afstand van kruisingen, bebording, oversteekplaatsen en wegen worden gehouden
Speelplekken moeten flexibel worden opgezet [07]
Geen allergiegevoelige beplanting en planten met doornen toepassen langs randen van plantvakken, voet- en fietspaden en rond speelterreinen; geen
giftige planten toepassen. [04, 16]
Hondenuitlaatplekken of hondentoiletten toepassen [A]
Snelheidsremmende maatregel bij uitgang van speelplekken op straat [A]
Groen en speelplaatsen dienen openbaar toegankelijk en zichtbaar te zijn. [05, 06, 09]. Voor speelvoorzieningen: Situering langs looproute verdient
de voorkeur.
Benutten bestaande landschapspatronen en/of elementen (houtwallen, geomorfologische elementen)
Skatevoorzieningen moeten zodanig worden gesitueerd dat de geluidsoverlast tot een minimum wordt beperkt.
Jongeren ontmoetingsplaatsen zijn wel binnen de invloedsfeer, maar niet in het directe zicht en hoorafstand van woningen gesitueerd.
Bij speelvoorziening moet worden geprobeerd een inrichting te creëren, met spelaanleidingen (terreinsituaties en/of vormgevingselementen) die
uitnodigt tot spelen; aantal speeltoestellen kan dan worden geminimaliseerd (eventueel tot nul).
Zoveel mogelijk groen vroegtijdig aanleggen; mogelijkheden scheppen voor natuurontwikkeling [A]
Zonering natuur / cultuur hanteren door middel van lay-out en beheer [33]
Ecologische verbindingszones creëren met migratiemogelijkheden voor flora en fauna tussen de grootschalige groenvoorzieningen onderling en de
stadsrand; de zones moeten voldoen aan minimale afmetingen, rekening houdend met een bufferende randzone [A]
Bestaande groen- en waterstructuren zoveel mogelijk intact houden [33, A]
Onkruidbestrijding minimaliseren door toepassing goedsluitende beplanting [08, A]
Materiaalgebruik voor meubilair, groen en grond moeten voldoen aan de eisen van de geldende Standaard RAW Bepalingen en/of de
keuringsinstituten van RWS en EEG; hout dient FSC of ander gelijkwaardig keurmerk te hebben. [A]
Hergebruik van meubilair wordt aanbevolen.
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Specificatie

technische veiligheid
W
R
A
R

technische veiligheid
technische veiligheid
flexibiliteit
gebruiksveiligheid

A
R
R

handhaafbaarheid
gebruiksveiligheid
beeldkwaliteit

R
A
A
A

beeldkwaliteit
netheid
beeldkwaliteit
beeldkwaliteit

A
A
R

ecologische waarde
ecologische waarde
ecologische waarde

R
R
R

ecologische waarde
onderhoudbaarheid/netheid
emissies /
grondstoffenverbruik
grondstoffenverbruik

A
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Voorwaarden niveau inrichtingselement
Buurtgroen en speelvoorzieningen
Element
Voorwaarde
Groen algemeen Drooglegging [A]

Hardheid
R

S/I

Heesters

R

I

Soortkeuze [A]

S

AMBITIENIVEAU (de eisen onder "Basis" zijn geldig, tenzij anders met de gemeente is overeengekomen)
Basis
Opwaardering
Bij bepalen van vereiste doorwortelbare profiel een maatgevende afvoer
van minimaal 7 mm / etmaal aanhouden
Toepassen soorten met grote sierwaarde (struikrozen e.d.):
Grof (h ≥ 1,5 m): soorten met grote concurrentiekracht; Fijn: (h ≤ 1,5
Toepassen wisselbeplanting:
m): goede bodembedekkende eigenschappen; geen oppervlakkig
Toepassen bloembakken:
wortelstelsel of geen aanleg tot wortelopslag. Geen ziektegevoelige

Effect

BE+; ONBE+; ONBE+; ON-

soorten toepassen, rond speelplekken en scholen geen giftige soorten of
soorten met stekels of doornen toepassen
Doorwortelbare
ruimte [A]
Helling ondergrond
[A]

R

I

R

S

Breedte / oppervlak
plantvak [A]

R

S

50 cm; bij capillaire zone buiten bereik: 80 cm.
Maximaal 1:3
Grove heesters minimaal 6 m/ 60 m2
Fijne heesters: minimaal 3 m/ 18 m2
(Het aantal kleine heestervakken dient tot een minimum beperkt te
blijven)

Hondenuitlaatplek

Bosplantsoen
Houtwallen en
Houtsingels

Ligging en aantal
[A]

A

S

Afwatering

R

Soortkeuze [A]

R

I

Vormgeving [A]

R

S

Breedte / oppervlak
[A]

R

S

Afstand tot voet- en
fietspad [A]
Ecologische
verbindingszones
[A]

R

S

R

S

Richtlijnen voor inrichtingswerken in de openbare ruimte
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Gespreid over de wijk een netwerk van (groene) uitlaatroutes, waarin
uitlaatplekken zijn opgenomen; oppervlak moet zijn toegesneden op te
verwachten gebruiksintensiteit; goed scheiden van speelplaatsen.
Uitlaatplaatsen mogen niet afwateren op regenwaterriolering of
oppervlaktewater
Inheems, van nature op de plaats voorkomend; minimaal 75%
boomvormers.
Omgeven met zoom van struiken, breedte ≥ 1/3 van de volwas
boomhoogte; bosvak aan zuid, zuidwest en zuidoostzijde omgeven met
ruigtevegetatie breedte ≥ 5,0 m.
Bos: minimaal 50 m / 5000 m2
Singel / houtwal: min. 10 m / 500 m2; bestaande houtwallen moeten
tot de minimum breedte worden vergroot.

Groter oppervlak:
Verbinden tot landschappelijke structuren:

EW+
EW+; BE+

Opgaande bomen in bos: min. 5,0 m;
Struiken: min. 3,0 m tot hart struik.
Bos(plantsoenen), singels en houtwallen die deel uitmaken van
ecologische verbindingszones hebben een breedte ≥ 10 m.
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Taluds

R

Bereikbaarheid [A]

R

S

Breedte / oppervlak
[A]
Afstand tot voet /
fietspad [A]
Doorwortelbare
ruimte [A]
Grootte per locatie
[A, 13]
Breedte [A]
Helling [A]
Bereikbaarheid [A]
Doorwortelbare
ruimte [A]
Grondgebied

R

S

R

S

AMBITIENIVEAU (de eisen onder "Basis" zijn geldig, tenzij anders met de gemeente is overeengekomen)
Basis
Opwaardering
Binnenzijde: 1:4 (recreatieve functie), anders 1:1,5 - 1:2 met ruig gras
Buitenzijde: 1:1,5 - 1:2
Afwerking zoveel mogelijk met arme grond t.p.v. grasbermen.
Toepassen zwarte grond en/of teelaarde alleen toegestaan t.p.v.
heestervakken en/of bomen.
Geluidswal: boven- of onderzijde voorzien van een schouw- en
onderhoudspad b = 3,5 m, zodat onderhoud mogelijk is met zelfrijdend
gemotoriseerd materieel, zonder achteruit te moeten rijden; is de
verticale lengte van het te onderhouden grastalud > 5 m, dan is aan
boven- en onderzijde een onderhoudspad nodig.
Langs geluidswand aan beide zijden een onderhoudspad toepassen voor
zelfrijdend onderhoudsmaterieel.
Blokhaag: 60 - 100 cm / min. 6 m2
Losse haag: 120 - 250 cm / min. 24 m2
Een haag kan direct langs een voet- of fietspad staan

R

I

Breedte 60 - 100 cm; diepte minimaal 50 cm

R

S

Oppervlakte ≥ 100 m2; l x b ca. 1,5:1

R
R
R
R

S
S
I

Min. 2,00 m; met obstakels min. 2,50 m; langs water min. 1,50 m
≤ 1:4
Toegang voor onderhoud 3,50 m breed
Minimale doorwortelbare diepte: 30 cm.

Buurtgroen en speelvoorzieningen
Element
Voorwaarde
Geluidswal
Taluds [A]

Hagen

Grasvelden

Hardheid
R

S/I
S

A

Bermen

Bodem
Lengte en breedte
[A]

R
R

S

R

I

Speelplaatsen

Afstand tussen
obstakels [A]
Ligging en aantal
[A, 04, 09, 16]
Vormgeving [A]

R

S

R

S
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Voorkomen moet worden dat kleine groenstroken direct grenzen aan
particuliere percelen omdat deze groenstroken kwetsbaar zijn voor
illegaal gebruik.
Afgestemd op toekomstig beheer
Minimaal 25 m ononderbroken lengte; breedte: grasbermen min. 2,0 m;
met bomen of obstakels min. 3,50 m; met heesters h ≤ 40 cm: min. 2,5
m; met heesters h ≥ 40 cm: min. 5,00 m.
Bermen die deel uitmaken van migratiestroken: breedte ≥ 10,00 m.
Minimale doorrijbreedte tussen obstakels (bomen, verkeersborden,
lichtmasten e.d.): 3,50 m.
Afhankelijk van schaalniveau en doelgroep;

Vergroten ononderbroken lengte:

Effect

ON+; FL-

Minimum bruto oppervlak: 150 m2; Duidelijk afgrenzen van
omgeving; veilig inrichten; leeftijdscategorieën scheiden.
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Buurtgroen en speelvoorzieningen
Element
Voorwaarde

Hardheid

Speelplaatsen
(vervolg)

Ondergrond

W

Ondergrond

R

Ontwerp

A

Drooglegging en
afwatering [A]

R

S

Alg. voorwaarden
[A, 04]
Materialen [A]

R

S

R

I

Speeltoestellen

S/I

Richtlijnen voor inrichtingswerken in de openbare ruimte
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AMBITIENIVEAU (de eisen onder "Basis" zijn geldig, tenzij anders met de gemeente is overeengekomen)
Basis
Opwaardering
Geen gras onder speeltoestellen; verbodsborden voor honden plaatsen;
geen hondenuitlaatveld naast een speelplaats; bank en afvalbak
plaatsen; veegrand rondom de zandondergrond aanbrengen.
De veiligheid van speeltoestellen wordt geregeld middels het
Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen. De nadere uitwerking
gebeurt via de Europese normen, die inmiddels als Nederlandse normen
zijn aanvaard: NEN-EN 1176-1 t/m EN 1176-7, alsmede
EN1177(ondergronden).
Indien gebruik gemaakt wordt van zand als valdempende ondergrond
moet dit voldoen aan de volgende voorwaarden: het aan te brengen
vloerenzand onder speelelementen dient grof, 1000-2000 mu te zijn,
geen leem te bevatten en vrij zijn van verontreinigingen en
ziektekiemen. Er mag geen gebruik gemaakt worden van schors als
valdempend ondergrond.
Indien mogelijk kinderen betrekken bij het ontwerpproces
(kinderparticipatie).
Minimaal 80 cm minus maaiveld bij een maatgevende afvoer van 15
mm / etmaal; de inrichting moet dusdanig zijn dat de afvoer van
hemelwater niet wordt belemmerd; kolken op ≥ 2,5 m van losse
bodemmaterialen situeren.
Duurzaamheid: 25 jaar; geen zandbakken bij laagbouw; zo min
mogelijk bewegende delen; geen schommels toepassen.
Zoveel mogelijk hergebruikte materialen; altijd overleg met de
gemeente; indien mogelijk onder KOMO-garantiemerk; geen
onbehandeld zink gebruiken; hardhout met FSC of ander gelijkwaardig
keurmerk is toegestaan; Geen hout geïmpregneerd met carbolineum,
creosoot of wolmanzout toepassen; Alternatieven: niet geïmpregneerd
lariks, robinia, tamme kastanje of gerecycled kunststof; Afwerking met
lijnolie, natuurverf of verf op basis van acrylaat; bevestigingsmiddelen
van RVS.
In verband met standardisatie wordt gebruik gemaakt van een vaste
groep van leveranciers.
Bij overdracht aan de gemeente moet een inspectierapport worden
overhandigd, dat aangeeft dat de voorzieningen voldoen aan de eisen
van het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS) (NEN-EN
1176 1 t/m 11 en 1177 (Bodemoppervlakken voor speelgelegenheden)).
Het inspectierapport moet voldoen aan de in GeoVisia gehanteerde
paspoorten van de gemeente Amersfoort. Ook moeten de
logboekgegevens behorende bij het speeltoestel en ondergrond digitaal

Effect
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Buurtgroen en speelvoorzieningen
Element
Voorwaarde

Hardheid

S/I

Speeltoestellen
(vervolg)

Fundering [A]

R

I

Valbrekende bodem
[04]

R

I
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AMBITIENIVEAU (de eisen onder "Basis" zijn geldig, tenzij anders met de gemeente is overeengekomen)
Basis
Opwaardering
worden aangeleverd.
In de grond met poer of voet van beton. Poeren moeten voldoende diep
onder het schokabsorberend materiaal worden geplaatst om de
schokabsorptie niet negatief te beïnvloeden. De bovenkant van het
funderingselement dient minimaal veertig centimeter onder het
speelniveau te liggen.
Afhankelijk van potentiële valhoogte bodem conform [04] valbrekend
construeren
Nieuwe of her te gebruiken rubbertegels mogen niet meer dat 1 mg/kg
PAK’s bevatten. De ministeries van VWS en I&M hanteren de
grenswaarde van 1mg/kg. Deze eisen worden van kracht op 27
december 2015. Binnen de gemeente Amersfoort geldt deze eis met
onmiddellijke ingang. Aanlevering van de benodigde certificaten vindt
plaats op basis van de in GeoVisia gehanteerde paspoorten van de
gemeente Amersfoort.

Effect
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STRUCTUREEL GROEN

Definitie
typering:
functie:

Groenvoorzieningen, die bepalend of ondersteunend
zijn voor de stedenbouwkundige structuur in de wijk
Beeldvormende, milieuvormende en recreatieve functie.

Basisprofiel
n.v.t.

Voorwaarden niveau objecttype
Kwaliteit
Technische
waarde
Gebruikswaarde
Belevingswaarde
Milieuwaarde
T
T

Voorwaarde

Hardheid
Wet
Regel
Aanbeveling

Specificatie

Sortimentskeuze afstemmen op klimaatfactoren, bodemsamenstelling en gebruiksintensiteit; indien nodig grondverbetering toepassen. [A]
Plaatsing en formaat van bomen, heesterbeplanting, grasvelden en bermen moet aan minimale eisen voldoen. [A]

R
R

T

Sortimentskeuze, aanbrengen van bomengrond, antiworteldoek en wortelgeleiding schade door wortels aan omringende bestrating tegengaan;
uiteindelijke formaat van beplanting moet passen bij het plantvak. [36]
Beplantingsplan dient ter goedkeuring aan de gemeente te worden voorgelegd
Straatmeubilair dient duurzaam, onderhoudsarm en vernielbestendig te zijn [A]
Speelplaatsen moeten voldoen aan veiligheidseisen en formaateisen conform [38]
Speelplaatsen moeten bereikbaar zijn voor noodzakelijk gemotoriseerd onderhoudsmaterieel [A]
Groen moet bereikbaar zijn voor onderhoudsmaterieel en mechanisch beheer [A]
Zichtbelemmerende groenvoorzieningen moeten op voldoende afstand van kruisingen en wegen worden gesitueerd. [A]
De planttechniek bij de aanleg, omvorming en beheer van beplantingen bestaande uit bomen en struiken in relatie tot de contractueel vastgelegde
groeiprestaties valt onder de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer. Bij een EMVI-aanbesteding maakt de beschrijving van de planttechniek wel
onderdeel uit van de aanbesteding
De groenplekken moeten voor langzaam verkeer via verkeersluwe routes bereikbaar zijn [04]
De groenplekken moeten een openbaar karakter hebben. [05, 09]
Benutten bestaande landschapspatronen en/of elementen (houtwallen, geomorfologische elementen) [A]
Bomen en struiken mogen geen belemmering vormen voor het (wederzijdse) zicht vanuit de woningen en van de openbare weg op de omgeving. Dit
betekent onder andere goed zicht op zijwegen, bushaltes, telefooncellen, parkeerplaatsen, speelvoorzieningen, (hoofd-)routes voor langzaam verkeer en
straatmeubilair.
Groen en speelplaatsen dienen openbaar toegankelijk en zichtbaar te zijn. [05, 06, 09]
Hagen rond particuliere percelen worden niet door de gemeente in onderhoud genomen. Evenmin wordt gehandhaafd op de in stand houding van
dergelijke hagen.
Zoveel mogelijk groen vroegtijdig aanleggen; mogelijkheden scheppen voor natuurontwikkeling [A]

R

technische staat
technische staat /
onderhoudbaarheid
onderhoudbaarheid

T
T
T
T
T
T
T

G
G
B
B

B
B
M
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R
R
W
R
R
R
R

onderhoudbaarheid
onderhoudbaarheid
technische veiligheid
onderhoudbaarheid
onderhoudbaarheid
technische veiligheid
technische staat /
onderhoudbaarheid

A
R
R
A

gebruiksveiligheid
functionaliteit
beeldkwaliteit
sociale veiligheid

R
R

beeldkwaliteit
netheid

A

ecologische waarde
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Kwaliteit
Technische
waarde
Gebruikswaarde
Belevingswaarde
Milieuwaarde
M
M

M
M

Voorwaarde

Hardheid
Wet
Regel
Aanbeveling

Specificatie

Zonering natuur / cultuur hanteren in lay out en beheer [33]
Ecologische verbindingszones creëren met migratiemogelijkheden voor flora en fauna tussen de grootschalige groenvoorzieningen onderling en de
stadsrand; de zones moeten voldoen aan minimale afmetingen, rekening houdend met een bufferende randzone; bestaande groen- en waterstructuren
zoveel mogelijk intact houden [A, 33]
Onkruidbestrijding minimaliseren door toepassing goedsluitende beplanting [08, A]

A
R

ecologische waarde
ecologische waarde

R

Materiaalgebruik voor meubilair, groen en grond moeten voldoen aan de eisen van de geldende Standaard RAW Bepalingen en/of de keuringsinstituten
van RWS en EEG; hout dient FSC of ander gelijkwaardig keurmerk te hebben. [A]

R

onderhoudbaarheid/neth
eid
emissies /
grondstoffenverbruik

Voorwaarden niveau inrichtingselement
Zie hiervoor het objecttype buurtgroen en speelvoorzieningen (hoofdstuk 18) en het objecttype bomen (hoofdstuk 20)
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20

BOMEN

Definitie
typering:
functie:

Basisprofiel
Bomen
n.v.t.
Beeldvormende, milieuvormende en recreatieve functie.

Voorwaarden niveau objecttype
Kwaliteit
Technische
waarde
Gebruikswaarde
Belevingswaarde
Milieuwaarde
T
T

Voorwaarde

Hardheid
Wet
Regel
Aanbeveling

Specificatie

Sortimentskeuze afstemmen op klimaatfactoren, bodemsamenstelling en gebruiksintensiteit; indien nodig grondverbetering toepassen. [A]
Plaatsing en formaat moet aan minimale eisen voldoen. [A]

R
R

T

Sortimentskeuze, aanbrengen van bomengrond, antiworteldoek en wortelgeleiding schade door wortels aan omringende bestrating tegengaan;
uiteindelijke formaat moet passen bij de locatie. [36]
Bomen moeten op voldoende afstand van kruisingen en wegen worden gesitueerd. [A]
Bomen intekenen met uiteindelijke kroondiameter van de boom in volwassen stadium.
Meerstammige bomen niet in verharding plaatsen.
Bij de aanleg, omvorming en het beheer van beplantingen bestaande uit bomen en struiken wordt uitgegaan van aanvangsmaten in voorkomende
gevallen voor de bomen minimaal: 7-8m hoog, 2-2,5m breed; voor de struiken 1,75-2,5m hoog, 1-1,5m breed (bij toepassing van de Integrale
Beplantingsmethode Ruyten).
Bomenzand: De hoeveelheid en kwaliteit van de bomenzand (alsmede grootte van het plantvak) maakt onderdeel uit van de Planttechniek en onder
hoofdstuk 19 reeds beschreven.
Tussen de verschillende groenplekken moet een functionele samenhang tot stand worden gebracht. [24]
Benutten bestaande landschapspatronen en/of elementen (houtwallen, geomorfologische elementen) [A]
Bomen en struiken mogen geen belemmering vormen voor het (wederzijdse) zicht vanuit de woningen en van de openbare weg op de omgeving. Dit
betekent onder andere goed zicht op zijwegen, bushaltes, telefooncellen, parkeerplaatsen, speelvoorzieningen, (hoofd-)routes voor langzaam verkeer en
straatmeubilair.
Zonering natuur / cultuur aangeven [33]
Ecologische verbindingszones creëren met migratiemogelijkheden voor flora en fauna tussen de grootschalige groenvoorzieningen onderling en de
stadsrand; de zones moeten voldoen aan minimale afmetingen, rekening houdend met een bufferende randzone; bestaande groen- en waterstructuren
zoveel mogelijk intact houden [A, 33]

R

technische staat
technische staat /
onderhoudbaarheid
onderhoudbaarheid

R
R
R
R

technische veiligheid
technische staat
onderhoudbaarheid
technische staat

R
A
R
A

technische staat /
onderhoudbaarheid
functionaliteit
beeldkwaliteit
sociale veiligheid

A
R

ecologische waarde
ecologische waarde

T
T
T
T

T
G
B
B

M
M
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Voorwaarden niveau inrichtingselement
Zie hiervoor tevens het objecttype buurtgroen en speelvoorzieningen (hoofdstuk 18) en het objecttype structureel groen (hoofdstuk 19)
Bomen
Element
Bomen

Voorwaarde
Afstand tot erfscheidingen
[A]
Afstand tot kabel en
leidingen(stroken) [A, 15]

Hard
-heid

S/I

R

S

R

S

Omvang
Boomkransen

R
R

Kroonprojectie te handhaven
bomen

R

AMBITIENIVEAU (de eisen onder "Basis" zijn geldig, tenzij anders met de gemeente is overeengekomen)
Basis
Minimaal 2,00 m

Opwaardering

Effect

Keuze voor bijzondere
boomsoorten:

BE+; ON-

Bomen 1e grootte: 1,75 m
Bomen 2e grootte: 1,25 m
Bomen 3e grootte: 1,00 m;
Algemeen: tracés buiten de boomkroonprojecties projecteren.
Te planten bomen moeten minimaal een stamomvang hebben op 1,30 meter hoogte van 16/18 cm.
Kransen 1e grootte minimaal: 0,90 x 0,90 meter inwendig.
Kransen 2e grootte minimaal: 0,90 x 0,90 meter inwendig.
Kransen 3e grootte minimaal: 0,60 x 0,60 meter inwendig.
Kransen in voetgangersgebied niet boven omliggend maaiveld uit laten steken.
Bij te handhaven bomen dient binnen de kroonprojectie niet gegraven te worden. Boren is toegestaan.
Evenmin is verdichting van de grond binnen de kroonprojectie toegestaan.
De te handhaven bomen en andere te handhaven groenelementen dienen op de kroonprojectie te worden
beschermd door een vast hekwerk.
Bij de inventarisatie van de te handhaven bomen moeten de boom exact te worden ingemeten. Verder moet
de stamomvang, de stamvoet hoogte en de kroon van de boom worden ingemeten.

Afstand tot gevels [A, 15]

R

S

Afstand tot kolken [A]
Onderlinge afstand [A, 15]

R
R

I
I

Sortiment keuze bomen in
verharding

R

Sortimentskeuze bomen in
groenperceel < 10 m
breed[A]

R
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I

Greppels, sloten die binnen 5 meter uit de kroonprojectie liggen niet dempen.
Tot twee meter uit de kroonprojectie van de te handhaven bomen mag geen ophoging plaats vinden.
Bomen 1e grootte: 8,00 meter, afhankelijk van de soort
Bomen 2e grootte: 8,00 meter, afhankelijk van de soort
Bomen 3e grootte: 4,00 meter, afhankelijk van de soort
Minimaal 2,00 m
Bomen 1e grootte: 9,00 m
Bomen 2e grootte: 7,00 m
Bomen 3e grootte: 5,00 m
Bomen in gras onderling en van obstakels: minimaal 3,50 m
Bomen in lanen: zie de betreffende wegtypen.
Bomen in verharding moeten bestand zijn tegen het stenige milieu, uitlaatgassen en wegenzout. Mogen geen
oppervlakkig wortelstelsel hebben, geen aanleg tot wortelopslag, geen grote vruchten dragen. Mogen geen
last van honingdauw hebben. Geen treurvorm, geen last van windworp.
Bestand tegen stenig milieu, uitlaatgassen, wegenzout en ziekten; geen oppervlakkig wortelstelsel, geen
aanleg tot wortelopslag, geen last van takbreuk, geen grote, stekelige of scherpe vruchten / vruchtdozen
dragen, geen last van honingdauw, geen treurvorm, geen last van windworp.
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Bomen
(vervolg)

Bomenzand en
andere
bodemsubstrate
n

Sortimentskeuze bomen in
groenperceel > 10 m breed
[A]
Sortimentskeuze bomen in
heestervakken > 10 m breed
[A]
Verharding rond bomen [A,
15]

R

R

I

Doorwortelbare ruimte [A,
15]

R

S

Plantgat

R

Vrije hoogte onderlangs [09]
Aantal [A]
Bomenzand en andere
bodemsubstraten moeten
voldoen aan de volgende
specificaties [71]

R

R
A
R
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Geen oppervlakkig wortelstelsel, geen wortelopslag, geen takbreuk, geen last van windworp en stekels.

Keuze voor bijzondere
boomsoorten:

BE+; ON-

Mogen geen last hebben van windworp en geen oppervlakkig wortelstelsel.

I
S

Minimaal 4 m2 open verharding.
Boomkrans bij nieuwe aanplant (later te vergoten naar behoefte) 0,9 x 0,9 m (1e en 2e gr) of 0,6 x 0,6 m (3e
gr).
Bomen in plantsoen en gras: minimaal 1 meter uit verharding.
Bij volcapillaire zone binnen bereik: bomen 1e grootte: 38 m3; bomen 2e grootte: 21 m3; bomen 3e grootte:
8 m3.
Bij volcapillaire zone buiten bereik: bomen 1e grootte: 56 m3; bomen 2e grootte: 32 m3; bomen 3e grootte:
12 m3.
Organisch stofgedeelte moet bestaan uit houtcompost.
De plantgatverbetering tot een diepte van 0,80 m. minus maaiveld over de volle lengte en breedte als op
tekening aangegeven staat aanbrengen (met een minimale oppervlakte van 9 m2).
Bodem wortelstraat/plantgat losspitten alvorens met bomenzand aan te vullen.
De zijkant van het plantgat mag niet glad zijn.
Plantgatverbetering voor bomen in verharding moet minimaal 3x3x1 zijn.
Voetpad: ≥ 2,2 m; fietspad ≥ 2,5 m
Te bepalen in stedenbouwkundig plan
Zie Handboek bomen 2014 hoofdstuk 3
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WATERBERHEER, WATERPARTIJEN EN GRONDWATER

Definitie
typering:
functie:

Basisprofiel
(regen-)waterbeheer, oppervlaktewater
n.v.t.
en het freatisch grondwater
Afwatering en watervoorziening; beeld- en
recreatiefunctie; stedenbouwkundig structurerend element;
waterberging; ecologie

Voorwaarden niveau objecttype
Voorwaarde

Hardheid
Wet
Regel
Aanbeveling

Specificatie

R
R
R
R
R

technische staat
onderhoudbaarheid
onderhoudbaarheid
onderhoudbaarheid
technische staat

R

technische staat

R
R
R
R
A
R
R
A

functionaliteit
gebruiksveiligheid
functionaliteit
functionaliteit
functionaliteit
functionaliteit
functionaliteit
functionaliteit

B

Voor projecten van enige omvang (> 100 woningen of vergelijkbaar) dient er een integraal waterplan te worden opgesteld [A]
Taluds en oevers moeten toegankelijk zijn voor onderhoud [A]
De nieuwe ontwikkeling in het gebied mag geen negatieve invloed hebben op de grondwaterstand buiten het plangebied [39]
Het water mag geen dode hoeken hebben waar drijfvuil zich kan ophopen
Taluds en onderwaterprofiel zodanig ontwerpen dat: de stabiliteit is gewaarborgd, de watergang niet dichtgroeit met planten, de breedte van het
onderwaterbanket valt buiten de berekening van het vereiste natte profiel [A]
Voor het ontwerp van de nieuwe inrichting moet voor de grondwaterstanden als uitgangspunt worden uitgegaan van de hoogten zoals aangegeven op
kaart 29 (worst case) in het rapport Onderzoek grondwaterkaarten Amersfoort 2011 [A]
Zorgen voor natuurlijke doorstroming; doodlopende watergangen voorkomen; [A]
Oevers, bruggen en taluds dienen veilig te zijn [26]
Taluds en water dienen zoveel mogelijk geschikt te zijn voor recreatief medegebruik [A]
Zorg voor voldoende visoverwinteringsplaatsen (2 m diepte)
Watergangen breder dan 10 m in verband met waterkwaliteit (mede afhankelijk van streefbeeld in Waterplan Amersfoort 2005-2015) [A]
Zorg voor voldoende bergingscapaciteit van hemelwater [A]
Vloerpeilen woningen en gebouwen bij voorkeur 0,30 m maar minimaal 0,20 m boven het straatniveau aanleggen
Watergangen en –partijen zijn belangrijk voor de bluswatervoorziening. De brandweervoertuigen zullen daarvoor op een aantal plaatsen (maximaal
1000m uit elkaar) dicht bij oppervlaktewater moeten kunnen komen om daar optimaal gebruik van te kunnen maken
Waterlopen zoveel mogelijk openbaar toegankelijk en in het zicht projecteren [A]

R

B
M

Streven naar schoon, helder water [A]
De nieuwe ontwikkeling mag geen invloed hebben op de grondwaterstand in en buiten het gebied. [A]

beeldkwaliteit / sociale
veiligheid
beeldkwaliteit / netheid
ecologische waarde

Kwaliteit
Technische
waarde
Gebruikswaarde
Belevingswaarde
Milieuwaarde
T
T
T
T
T
T
G
G
G
G
G
G
G
G
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Kwaliteit
Technische
waarde
Gebruikswaarde
Belevingswaarde
Milieuwaarde
M
M
M
M
M
M
M
M

Voorwaarde

Hardheid
Wet
Regel
Aanbeveling

Specificatie

Bij oeverafwerking in principe het natuurlijk talud aanhouden; [34]
Met waterlopen ecologische verbindingszones creëren [A, 39]
Bestaande waterstructuren zoveel mogelijk intact houden [A]
Bestaande grondwaterstand zo weinig mogelijk beïnvloeden
Schoon regenwater moet zoveel mogelijk in het gebied worden benut [A, 39]
Accentverschillen tussen recreatief en ecologisch te benutten water uitwerken
Streven naar natuurvriendelijke oevers, waar mogelijk natuurlijke waterzuivering toepassen [A, 39]
Materiaalgebruik voor meubilair, groen en grond moeten voldoen aan de eisen van de geldende Standaard RAW Bepalingen en/of de
keuringsinstituten van RWS en EEG; tropisch hardhout moet voorzien zijn van het FSC-keurmerk of een ander gelijkwaardig keurmerk; kies zoveel
mogelijk voor duurzame materialen, geschikt voor hergebruik [35, A]

A
A
A
R
A
A
A
R

grondstoffenverbruik
ecologische waarde
ecologische waarde
ecologische waarde
ecologische waarde
ecologische waarde
ecologische waarde
grondstoffenverbruik /
emissies
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Voorwaarden niveau inrichtingselement
Watergangen, partijen en grondwater
Element
Voorwaarde
Water algemeen Waterkwaliteit [24]

Grondwater

Oevers

Hardheid
R

I/S
S

Uitgeefbaarheid [A]
Bereikbaarheid
Oppervlakte [A]

R
R
A

S
S
S

Vormgeving [A]

R

S

Structuur [A]
Peilbuizen [A]

A
R

S
I

Grondwaterstand

R

I

Veiligheid [26]

R

S

Recreatie [A]
Constructie [A]

A
A

S
S

R

I

R

R

Watergangen en
vijvers

Uitgeefbaarheid [A]

R

S

Breedte [A]
Diepte [A]
Bereikbaarheid voor
onderhoud [A]

R
R
R

S
S
I

Richtlijnen voor inrichtingswerken in de openbare ruimte
Afdeling Stedelijk Beheer

docsnummer 4776108 versie 1

AMBITIENIVEAU (de eisen onder "Basis" zijn geldig, tenzij anders met de gemeente is overeengekomen)
Basis
Opwaardering
Belasting met vuil mag niet groter zijn dan het zelfreinigend vermogen; geen
vuil water naar schoon water laten stromen.
Water blijft openbaar
Water, oevers en taluds moeten bereikbaar zijn voor machinaal onderhoud
Te bepalen o.b.v. benodigde bergingscapaciteit, piekafvoer, infiltratie%.
Meer dan de benodigde bergingscapaciteit
realiseren:
Breedte van de waterpartij is minimaal dusdanig, dat wateroppervlak in het
zicht ligt vanaf naastgelegen weg
Bestaande waterstructuren zoveel mogelijk intact houden
Waterstructuren uitbreiden en verbinden:
Per 10 ha. projectgebied dient een peilbuis te worden aangebracht voor
permanente monitoring van de grondwaterstand; uitvoering en locatie i.o.m.
de gemeente te bepalen.
Inrichting en ontwerp moeten zodanig zijn dat de bestaande
grondwaterstand zo minimaal mogelijk wordt beïnvloed
Pas uit oogpunt van veiligheid langs de openbaar toegankelijke kant van de
Bredere plasbermen (>1,5 m) toepassen:
oever een plasberm toe met een waterdiepte van 0,2 m en een breedte van
1,0 m.; Vrij zicht op oevers garanderen.
Steigers aanbrengen (h >0,6 m voor kanovaart, h > 1,0 m voor hengelsport)
Riet- en biezenvelden toepassen:
Pas milieuvriendelijke oevers toe, waar spontane oevervegetatie ontstaat.
Bij kademuren heeft hergebruikte baksteen met kalkmortel de voorkeur;
beschoeiing van betonplanken of hout met een FSC keurmerk of ander
gelijkwaardig keurmerk is toegestaan, verduurzaamd hout niet.
Bij toepassing van een kunstmatige oeverbescherming voorzieningen
aanbrengen waardoor jonge dieren gemakkelijk uit het water kunnen komen,
ook bij zeer lage waterstanden.
Bij de inrichting van natuurlijke oevers, waarbij toch oeverbescherming
nodig is, de bovenkant van de oeverbescherming maximaal op de hoogte
van de gemiddelde waterlijn aanbrengen, maar bij voorkeur ongeveer 100
mm lager.
Oevers tussen watergang en uitgeefbaar terrein worden mee uitgegeven tot
de achterzijde van de oeverbescherming (oeverbescherming wordt niet
uitgegeven, blijft openbaar)
> 5,00 m
10 m of groter
Minimaal 1,20 m
Vanaf één zijde bij breedte tot 4,00 m.
Van twee zijden bij breedte 4,00 - 7,00 m, of onderhoud vanaf het water

Effect

EW+; BE+; FU-

EW+; BE+

EW+; GV+; ON-

EW+; ON-

EW+; BE+
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Watergangen, partijen en grondwater
Element
Voorwaarde

Hardheid

I/S

Bereikbaarheid voor
vis [A]
Visoverwinteringsplaatsen

A

I

R

I

Helling [A]

A
R

S
S

Onderwaterhelling
[34]
Begroeiing [A]

R

S

R

I

Uitgeefbaarheid [A]

R

S

Bereikbaarheid voor
onderhoud [A]
Veiligheid [26]

R

I

R

I

Passeerbaarheid
voor flora
Algemene eisen
Waterdiepte [26]
Algemene eisen

R

I

R
R
R

I
I

Watergangen en
vijvers
(vervolg)

Taluds

Duikers

Bruggen
Zinkers
Speelvijvers
Bluswater
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AMBITIENIVEAU (de eisen onder "Basis" zijn geldig, tenzij anders met de gemeente is overeengekomen)
Basis
Opwaardering
mogelijk maken.
Bij breedten > 7,00 m: onderhoud vanaf het water;
Bij onderhoud vanaf het water dienen per bevaar- en bevlotbaar segment
plaatsen voor het opstellen en te water laten van onderhoudsboten te zijn;
tevens dient er een mogelijkheid te zijn de onderhoudsboten mechanisch te
lossen in transportmaterieel met een laadvermogen > 3 ton.
Geen lange duikers toepassen; vispassages bij stuwen.
In overleg met Stedelijk Beheer in nieuwe watergangen, afhankelijk van de
grootte van de watergangen, visoverwinteringsplekken aanleggen,
waterdiepte 2 meter, afmeting afhankelijk van de ruimte 20 tot 80 m2.
Op het noorden kort en steil, op het zuiden lang en flauw.
Minimaal 1:2 met een maximale lengte van 1,00 m bij machinale
bewerking vanaf bovenzijde insteek (er dient dan een obstakelvrije
berijdbare strook van b = 3,5 m beschikbaar te zijn, die het
onderhoudsmaterieel voorwaarts kan verlaten);
minimaal 1:4 bij machinale bewerking op het talud zelf (op dezelfde wijze
toegankelijk voor onderhoudsmaterieel);
minimaal 1:10 bij oever- en wateronderhoud vanaf het talud.
1:3 - 1:4 (zandgrond)
Geen bomen en heesters in volcapillaire zone planten (bodem); afstand
tussen bomen en oeverconstructie minimaal 2,0 m.
Taluds uitgeefbaar, maar taluds moeten aan één zijde toegankelijk zijn voor
onderhoud
Benedenstrooms bereikbaar voor onderhoudsmaterieel.
Duiker met “lucht” aanleggen.
Afschermen met roosters; niet buiten talud laten uitsteken.
Duikers (of locatie) passeerbaar maken voor fauna.
Watergangen onder bruggen passeerbaar maken voor fauna.

Effect

Helling flauwer: minimaal 1:6 :

EW+; ON+

Geen duikers maar bruggen toepassen:

BE+; EW+; ON-

Doorgaande oeverzone:

EW+

Zie onder "Ondergrondse infrastructuur"
0,15 - 0,20 m.
De zuighoogte tussen wateroppervlak en inlaat van de bluspomp mag niet
groter zijn dan 2,5-3m (voorkeur maximaal 1,50m). Op een aantal
strategische plaatsen (per groep van 4000 tot 6000 woningen) moet een
groot waterwinpunt beschikbaar zijn, waar 4 blusvoertuigen per uur 600 m3,
en in totaal 10.000m3 bluswater te halen is, rekening houdend met de
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Element
Voorwaarde
Bluswater
(vervolg)

Hardheid

I/S
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AMBITIENIVEAU (de eisen onder "Basis" zijn geldig, tenzij anders met de gemeente is overeengekomen)
Basis
Opwaardering
toestroom vanuit de overige watergangen. De voorzieningen kunnen
gecombineerd worden met recreatieve zaken, zoals visserskaden of
onderhoudsvoorzieningen.

Effect
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22

ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR

Definitie
typering:
functie:

Het netwerk van kabels, leidingen en nutsvoorzieningen
in de ondergrond
Transport en opslag van energie, informatie,
water, enz.

Basisprofiel
n.v.t.

Voorwaarden niveau objecttype
Kwaliteit
Technische
waarde
Gebruikswaarde
Belevingswaarde
Milieuwaarde
T
T
T
T
T
T
T
T
T
G
G
G
B
M
M
M
M

Voorwaarde

Hardheid
Wet
Regel
Aanbeveling

Specificatie

Van toepassing zijn de “Beleidsregels betreffende het aanleggen, in stand houden, verplaatsen en verwijderen van kabels en leidingen Amersfoort
2009” of een vervangende regeling [A]
Bestand tegen de plaatselijke gronddruk- en zettingen en de verkeersbelasting [A]
Makkelijk bereikbaar voor onderhoud en calamiteiten [A]
Bij lekkages geen gevaar voor de omgeving [A]
Behoudens calamiteiten en aanpassing minimale levensduur 20 jaar [A]
Reguliere inspecties dienen zonder opbrekingen te kunnen plaatsvinden [A]
Voldoen aan de eisen van de betrokken kabel- en leidingbeheerders [A]
Voor de aanleg van Kabels en leidingen is een vergunning vereist van Stedelijk Beheer [A]
Regulier onderhoud moet normaal (verkeers)gebruik openbare ruimte zo min mogelijk verstoren [A]
Een zo optimaal mogelijk gebruik van de ondergrondse ruimte in relatie tot een duurzame inrichting van het totale ruimtegebruik [A]
Wijzigingen in ligging moet mogelijk blijven, en indien mogelijk ook wijzigingen van het gebruik [A]
Het leggen van loze mantelbuizen, teneinde eenvoudig in toekomstige leidingentracés te kunnen voorzien [A]
Inspectieputten, pomp-, regel- en trafostations moeten worden ingepast in de bebouwing of in de openbare ruimte [A]
Rekening houden met water- en energiebesparende aansluitwijzen op nutsvoorzieningen [A]
Zoveel mogelijk kiezen voor duurzame materialen, geschikt voor hergebruik en niet milieubelastend. Doorrekenen van milieuprestatie wordt
aanbevolen (ev. DuboCalc gebruiken) [A]
De hoeveelheid Kabels en Leidingen moet worden geminimaliseerd en qua ligging geconcentreerd [A]
In onbruik geraakte infrastructuur moet worden verwijderd [A]

R

technische staat

R
R
R
A
A
R
R/W
A
R
A
A
A
A
R

technische staat
onderhoudbaarheid
technische veiligheid
technische staat
onderhoudbaarheid
technische staat
onderhoudbaarheid
onderhoudbaarheid
functionaliteit
flexibiliteit
flexibiliteit
beeldkwaliteit
grondstoffenverbruik
emissies

A
R

grondstoffenverbruik
emissies
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Voorwaarden niveau inrichtingselement
Ondergrondse infrastructuur
Element
Voorwaarde
Kabels en
Plaats [A]
leidingen
algemeen

Kabels en
leidingen

Hardheid
R

S

Terugbrengen
verhardingen
Materialen [A]

R

I

A

I

Standaard tracé [A]

R

S

Mantelbuizen [A]

R

S

Benodigde ruimte
K&L [A]
Uitvoering [A]

R

S

R

I

Benodigde ruimte
K&L in combinatie
met een riool [A]

R

I

Transportleidingen [A]

R

S
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AMBITIENIVEAU (de eisen onder "Basis" zijn geldig, tenzij anders met de gemeente is overeengekomen)
Basis
Opwaardering
Kabels en leidingen,waarmee een algemeen belang wordt gediend, zijn
(behoudens huisaansluitingen) alleen toegestaan onder de openbare ruimte;
K&L-strook dient tegen de uitgiftegrens te liggen en bij voorkeur volledig
te liggen onder een elementen-verharding; het gebruik van puinfunderingen
boven K&L-stroken is niet toegestaan; K&L-stroken mogen (behoudens
noodzakelijke oversteken) niet onder rijweg worden gesitueerd;
Kabels van verlichting en verkeerslichten zoveel mogelijk opnemen in het
kabeltracé van de overige kabel- en leidingbeheerders.
In de aan te brengen bestrating boven de K&L-strook dienen alle
noodzakelijke straatkappen (ten behoeve van brand- en dienstkranen en
afsluiters te worden opgenomen; er moet gelegenheid zijn om bijbehorende
aanduidingsbordjes te plaatsen, bij voorkeur op gevels en lichtmasten, bij
het ontbreken daarvan op aanwijspalen.
"Werken met grondstoffen Besluit bodemkwaliteit”
Aanbeveling voor de betreffende kabel- en leidingbeheerders:
Gebruik voor waterleiding PE en vezelcement;
Gebruik voor gas HDPE.
Voor projecten van enige omvang dient een standaard profiel voor de tracés
van nutsleidingen (buiten het tracé van de riolering) te worden vastgesteld;
in dit profiel dient ruimte te worden gereserveerd voor ten minste 5
telecommunicatiebedrijven In Vathorst dient het standaard profiel te
worden opgenomen.
Waar K&L- tracés wegen kruisen, dienen mantelbuizen te worden gelegd,
ten behoeve van toekomstige K&L.

Effect

Over het hele tracé mantelbuizen aanbrengen:
Het opzetten van een beheerorganisatie, die de
mantelbuizen toewijst / verdeelt:
K&L geheel onder open verharding projecteren:

ON+; FLON+
ON+; FU-; BE-

K&L-strook moet vrij zijn van obstakels, zoals palen en beplanting, ter
grootte van het bepaalde kabeltracé.
Bij aanleg van K&L dient een label of herkenningsteken van de eigenaar te
worden aangebracht; kruising van bestaande gesloten verharding gebeurt
door middel van een gestuurde boring.
K&L-tracé ligt buiten het tracé van de riolering.
Minimale afstand tussen de K&L-strook en een riool, waarvan de bodem
zich op 2,00 m onder straathoogte bevindt, bedraagt 1,00 m; bij grotere
riooldiepte moet de horizontale afstand worden vergroot.
Bij grote transportleidingen aan weerszijden een strook van 5,00m vrij
houden van obstakels; Indien dergelijke leidingen binnen de invloedssfeer
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Ondergrondse infrastructuur
Element
Voorwaarde
algemeen
(vervolg)
Gastransportleidingen
[A]

Netwerk
Openbare
verlichting

Hardheid

I/S

R

S

Herstraten [A]

R

I

Normen

R

R

Capaciteit

R

Voedingskasten en
meters

R
R
R

R

R
R

R
R
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AMBITIENIVEAU (de eisen onder "Basis" zijn geldig, tenzij anders met de gemeente is overeengekomen)
Basis
Opwaardering
van grondwateronttrekking komen te liggen, dient vooraf contact met de
onttrekker te worden opgenomen.
Parallelligging onder een gesloten verharding met een vrijvervalriool niet
toegestaan, tenzij lekverklikking is aangebracht. Van parallelligging is geen
sprake indien gasleiding ≥ 1,00m buiten verharding is gelegen.
Herstraten dient plaats te vinden conform leidraad voor gemeenten en
nutsbedrijven inzake (her)straatwerkzaamheden, uitgave van VNG en
Overlegorgaan Nutsvoorzieningen, 1990.
Engineeren met inachtname van de normen volgens NEN1010
(Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties): Deel 7, rubriek 714
(Installaties voor buitenverlichting).
Engineeren met inachtname van de normen volgens NEN3140
(Veiligheidsvoorschriften met betrekking tot werkzaamheden aan of in de
omgeving van laagspanningsinstallaties of netten).
Er dient rekening te worden gehouden met extra capaciteit op
wijkontsluitingswegen en winkelcentra. Dit i.v.m. contractuele
verplichtingen van gemeente Amersfoort voor reclame-uitingen.
Voedingskasten t.b.v. het OV-net dienen zo dicht mogelijk geplaatst te
worden bij/geïntegreerd te worden met de MS-stations van de netbeheerder.
De installaties zijn allen voorzien van een aardlekschakelaar en een
automaat.
Het aantal voedingskasten dient zo min mogelijk te zijn, doch voldoende
om enige uitbreiding in capaciteit (belasting ca. 70% bij ontwerp) mogelijk
te maken. Waar nodig (te bepalen door Stedelijk Beheer) kasten voorzien
van Protec4000 systeem of kasten die voorbereid zijn op dit systeem.
Elke kast dient voorzien te zijn van een meter die geaccepteerd wordt
(m.b.t. ijking) door de netbeheerder. De meter heeft ten doel de
energiekosten te kunnen afrekenen.
Elke kast moet worden voorzien van een aparte ruimte voor de
netbeheerder (t.b.v. aansluiting en meter).
Het gedeelte van de kast van de gemeente moet worden voorzien van een
cilinderslot. De sloten van alle kasten zijn gelijk. De gemeente zorgt voor
deze sloten. Met deze sleutel moet ook de ruimte van de netbeheerder
toegankelijk zijn.
Voor het schakelsignaal moet gebruik worden gemaakt van een
Astronomische schakelklok.
De kasten moeten worden uitgevoerd in RVS en bij voorkeur bovengronds
worden geplaatst.

Effect
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Ondergrondse infrastructuur
Element
Voorwaarde
Netwerk
Openbare
verlichting
(vervolg)

Hardheid
R

R

R

Architectuur

R

R
R
R
R

R
Kabels/aansluitkastjes

R
R

R
R
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AMBITIENIVEAU (de eisen onder "Basis" zijn geldig, tenzij anders met de gemeente is overeengekomen)
Basis
Opwaardering
Iedere kast moet voorbereid zijn (ruimte reserveren) op de mogelijkheid om
informatie op afstand uit te lezen of de lichtmasten te schakelen op een
andere manier.
Voedingskast t.b.v. kleine aansluitingen (≤ 3 x 35A): Vehacom VR
644/900. Accessoires: losse fundering; verlichtingsarmatuur;
deurschakelaar; deuruitzetter; tekeninghouder; aardlitzen; RAL 7015. In de
kast plaatsen: 1 groep, 3 fasen; per fase afzekeren met automaat (10A), 1
boiler relais (t.b.v. schakelsignaal).
Voedingskast t.b.v. grote aansluitingen (> 3 x 35A): Standaardkast
toepassen volgens specificatie bekend bij O&K. Hiertoe is een range van
kasten gedefinieerd door O&K speciaal voor OV-netten in de gemeente
Amersfoort.
De kabels moeten in het vastgestelde K&L-tracé worden gelegd. Indien dit
niet mogelijk is, kan hiervan worden afgeweken. In alle gevallen moet voor
het leggen van de kabel schriftelijk een vergunning worden aangevraagd.
De architectuur van het netwerk dient als uitgangspunt een zo kort mogelijk
tracé te volgen. Indien mogelijk worden de masten enkelzijdig opgesteld.
De oversteek van rijbanen (t.b.v. een zigzag-opstelling) dient te geschieden
met een kabel in een HDPE-mantelbuis (haaks oversteken).
De aansluitkabel dient op slag gelegd te worden (3 meter) bij de lichtmast.
De locatie is daarbij gebaseerd op een goedgekeurd verlichtingsplan.
Het ontwerp dient geschikt te zijn voor toekomstige uitbreiding van
diensten (bijv. telemetrie). De daarvoor benodigde apparatuur maakt geen
deel uit van het ontwerp.
De aansluitingen van de lichtmasten moet hoofdzakelijk geschieden
middels wikkelmoffen.
De OV-kabel dient fysiek niet gecombineerd te worden met een LS-kabel
of een kabel van enige andere aanbieder.
Kruisingen van wegen, inritten of kruispunten dienen te geschieden door
middel van een mantelbuis. Pas hiervoor toe: Dyka Novotub Ø 50mm rood
of gelijkwaardig.
De kabel wordt eigendom van de gemeente.
Beleidsregels kabels en leidingen Amersfoort 2009 zijn ook hierop van
toepassing. Er dient vergunning te worden aangevraagd door de
besteksvoorbereider. Houder van de vergunning is de gemeente. Informatie
bij de vergunningverlener (033 469 5322).

Effect
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Element
Voorwaarde
Netwerk
Openbare
verlichting
(vervolg)

Hardheid
R
R
R

R

R

R
R

R
R

R

Uitvoering

R

Revisie

R
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AMBITIENIVEAU (de eisen onder "Basis" zijn geldig, tenzij anders met de gemeente is overeengekomen)
Basis
Opwaardering
De dikte van de kabel dient afgestemd te zijn op de benodigde capaciteit
(incl. eventuele reservecapaciteit). Kies voor zo min mogelijk varianten.
Extra aardingspunten dienen aan de lichtmast gekoppeld te worden.
Aftakkingen en verbindingen in de kabel dienen gemaakt te worden met
een wikkelmof, waarbij de bedrading zich niet op gelijke hoogte bevindt
en/of wordt aangestript.
De lichtmasten worden gevoed door een driefasennet. De lichtmasten
moeten achtereenvolgens op L1, L2 en L3 worden aangesloten. Daartoe
wordt een 4-aderige kabel toegepast. In geval van dimmen een 5-aderige
kabel.
Kabel type EO-YMeKaszh 0,6/1kV minimaal 4 x 10 mm2 (in geval van
dimmen 5 x 10 mm2). Indien nodig zwaardere kabels toepassen. Ten
behoeve van de aarding moet er een aardlitze of aardscherm in de kabel
aanwezig zijn.
Aansluitkabels: EO-YMeKaszh 0,6/1kV 4 x 2,5 mm2 (dimmen: 5 x 2,5
mm2).
De kabel moet herkenbaar zijn als OV-kabel van de gemeente Amersfoort.
De codering bestaat uit het aanbrengen van rode labels om de 5 meter. Bij
aftakkingen binnen 1 meter. Mantelbuizen labelen aan de uiteinden. Tekst:
OV GEM A'FOORT.
De mast wordt geaard op het aardscherm of aardlitze van de aansluitkabel.
De armatuur wordt geaard via het aansluitsnoer.
De aansluiting op zekeringhouder in de mast is als volgt; achter de zekering
zal in volgorde L1, L2 en L3 worden aangesloten. Aansluitkastje fabricaat
Langmatz type EK18 G1S 2C (1 zekering, 3 fasen). N=blauw, L1=bruin,
L2 of L=zwart, L3=grijs.
Dimmen: De aansluiting op zekeringhouder in de mast is als volgt; achter
de zekering zal in volgorde L1, L2 en L3 worden aangesloten. Achter de
tweede zekering zit de schakeldraad, deze afzekeren met 2 Ampère.
Aansluitkastje fabricaat Langmatz type EK18 G2S 2C (2 zekeringen, 3
fasen).
De gemeente dient geïnformeerd te worden over de uitvoering van de
aanleg. Daarbij dient een opzichter van de gemeente in de gelegenheid
gesteld te worden desgewenst aanwezig te zijn.
Kabels intekenen op GBKN-ondergrond en na voltooiing met alle
technische gegevens aanleveren aan de gemeente (digitaal in DXF- en PDFformaat en op papier in drievoud). Aanduiding volgens NEN 3207.

Effect
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Element
Voorwaarde
Netwerk
Openbare
verlichting
(vervolg)

Hardheid
R

I/S

R

R
Drainage

Voorschriften [A]

R
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AMBITIENIVEAU (de eisen onder "Basis" zijn geldig, tenzij anders met de gemeente is overeengekomen)
Basis
Opwaardering
Voor de oplevering van iedere kast moeten digitale bestanden (op CDROM) worden aangeleverd en in 3-voud op tekening. De CD-ROM moet
tevens de instellingen van de kast bevatten.
Op de tekening dienen de locaties te zijn aangegeven van: moffen,
lichtmasten, mantelbuizen. De kabels dienen te worden ingetekend met een
maximale afwijking van 10 cm.
De digitale tekeningen dienen te zijn voorzien van aparte lagen voor:
GBKN-ondergrond, moffen, mantelbuizen, lichtmasten en kabels.
In principe mag de grondwaterstand niet worden beïnvloed en moet
uitgegaan worden van de bestaande grondwaterstanden. Als in
uitzonderlijke situaties toch grondwaterstandsverlaging moet plaatsvinden
door aanleg van drainage, bijvoorbeeld in geval van overlast in bestaande
wijken zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Gemeentelijke
drainage alleen in openbaar gebied; aansluitingen van derden alleen via
controleputten; niet onder of nabij bomen projecteren; natuurlijke en
ecologische zones ontzien; Controle- en inspectieputten bereikbaar houden
voor onderhoudsmachines; zo veel mogelijk vrij op oppervlaktewater laten
lozen; eventueel op regenwaterriolering;
Materiaalgebruik: duurzaam en richten op hergebruik; geen K&L op gelijke Geen PVC toepassen [A]:
hoogte kruisen; peilhoogte grondwater/drainagebasis i.o.m. Stedelijk
Beheer vast te stellen;
Technische aspecten
Drainageleiding: Polypropyleen-buizen geribbeld en geperforeerd; diameter
afhankelijk van benodigde capaciteit, omhuld met polypropyleenvezels
type PP700; om de drain een omstorting aanbrengen van goed doorlatend
draineerzand (zand met een mediaanwaarde van minimaal 250 micrometer
(matig grof tot zeer grof zand) in een pakket van minimaal 0,20 m1 rondom
de buis.
Afvoerleiding: De drainage wordt met behulp van een afvoerleiding
aangesloten op of een inspectieput van de regenwaterriolering of op
oppervlaktewater. Deze afvoerleiding bestaat uit rechte PVC buis, nominale
middellijn minimaal gelijk aan drainageleiding, stijfheidsklasse: SN 8,
kleur grijs.
Deze leiding wordt zuiver horizontaal tussen de putten gelegd.
Diepteligging: De drainageleiding afhankelijk van grondwatersituatie,
zodanig leggen dat de bovenkant van de leiding minimaal 0,5 m onder
laagst bekende grondwaterstand (LHG) komt te liggen, de afvoerbuis
minimaal de buisdiameter hoger aanleggen, zodat drainbuis vol water blijft
staan. Dit om luchttoetreding te vermijden en zo de uitvlokking van ijzer te

Effect

EM+
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Element
Voorwaarde

Hardheid

I/S

Drainage
(vervolg)

Bovengrondse
voorzieningen

Plaats [A]

R

Gebruik kleuren

R
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AMBITIENIVEAU (de eisen onder "Basis" zijn geldig, tenzij anders met de gemeente is overeengekomen)
Basis
Opwaardering
beperken.
Drainagecontroleputten: In de drainage worden om de maximaal 100 m1
drainagecontroleputten geplaatst Materiaalsoort: PVC, klasse SN 8,
diameter 400 mm;
Voorzien van benodigde inlaten, diameter gelijk aan
drainageleiding;
Geen schuine doorsteekvoorziening nodig;
Onderbak, diameter 400 mm met 0,20 m1 zandvang;
Afwerking drainagecontroleput:
Betonnen stelplaat, dik 0,10 m1 met gat (400 mm) en rubbering
om PVC put en een gietijzeren putafdekking, diameter 400 mm,
incl. grondwerk;
Deksel voorzien van opschrift ‘drainage’ of ‘drain’;
Deksel/put vlak met de verharding te stellen.
Uitvoering: De drainageleiding moet zuiver horizontaal en vlak worden
gelegd
De drainage moet volledig in de droge worden gelegd en
aangevuld.
Na gereedkomen van het totale werk moet de drainage worden
doorgestoken met een doorsteekapparaat van voldoende diameter
(maximaal enkele cm kleiner dan de inwendige buisdiameter). Daar waar
het doorsteekapparaat niet verder wil, moet de drainage voor nadere
inspectie worden opgegraven en zo nodig gerepareerd. De drainage mag
niet worden doorgespoten!
Vooraf plaats reserveren voor deze voorzieningen. Voorkeur heeft een
inpandige oplossing. Trafo- en gasregelstations e.d. moeten toegankelijk
zijn vanaf de openbare weg voor vrachtverkeer, h = 3,70 m, b = 2,60 m;
rondom gasregelstations moet een onbebouwde zone worden aangehouden,
afh. van gasdruk 3,00 - 15,00 m; Door situering van deze voorzieningen
dient het zicht op kruisingen niet te worden gehinderd.
Voor Bouwwerken zijn wettelijke bepalingen van toepassing; voor
gasstations tevens NEN 1059.
RAL 6005 voor rioolkasten
RAL 6009 voor lichtmasten binnenstad
RAL 7015 voor kasten nuts/telecom
RAL 9005 voor flespalen in Nieuwland
RAL 9006 voor flespalen in Berg VI
RAL 7032 voor stucwerk van nuts/telecomhuisjes

Bijzonder vormgeven:
Inpandig onderbrengen:
Ondergronds onderbrengen:

Effect

BE+; ONBE++; FUBE++; FU-
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Element
Voorwaarde

Hardheid

Bovengrondse
voorzieningen
(vervolg)
Zinkers

Gebruik antigraffiticoating of antiwidplaksysteem
Algemene eisen [A]

R

R

I

Brandkranen

Plaats brandkranen

R

I

Riolering

Uitgangspunten [A]

R

S

Lijnafwatering

R

I

Wettelijke bepalingen
[A]

W

S
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AMBITIENIVEAU (de eisen onder "Basis" zijn geldig, tenzij anders met de gemeente is overeengekomen)
Basis
Opwaardering
RAL 7022 voor deuren/roosters van nuts/telecomhuisjes
Al naar gelang de aan de inrichting gestelde eisen kan een andere kleur
door het bevoegde orgaan van de gemeente voorgeschreven worden.
Bij een kast hoger dan 80 cm of breder dan 50 cm is in beginsel gebruik
van een anti-wildplaksysteem verplicht. Afhankelijk van de situatie kan
ook anti-graffiticoating voorgeschreven worden.
Voor een kruising met een watergang is keurvergunning nodig van het
Waterschap Vallei & Veluwe. De kabel/leiding dient aan weerszijden van
de watergang te worden aangegeven door middel van zinkerborden; de
kabel/leiding dient een minimale dekking te hebben van 1,00m ten opzichte
van de leggerdiepte van het water. Na het leggen van de zinker dient de
oever en bodem in originele staat te worden teruggebracht.
Plaatsing van brandkranen altijd in overleg met de brandweer. Algemeen
kan worden aangehouden: Brandkranen dienen op max. 15 m te kunnen
worden benaderd via een vrije rijloper;
Ondergrondse brandkranen mogen zich niet bevinden op plaatsen waar
geparkeerd kan worden; dus in ieder geval ≥ 0,35 m van trottoirband bij
langsparkeren en ≥ 0,75 m van trottoirband bij schuin- en langsparkeren.
Afstand brandkranen bij (toekomstige) bebouwing maximaal 80 – 100m uit
elkaar. Voor ondergrondse kranen kan de afstand iets groter zijn. Bij
kruispunten van gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen met
buurtontsluitende functie, is het zeer wenselijk om ook over brandkranen te
beschikken. Daar waar de K&L-tracés dit toelaten dienen dan ook voor de
bestrijding van buitenbranden brandkranen te worden aangelegd.
Zie ook onder: "Erftoegangsweg (woonstraat)"
Vigerend Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)
Bij rioolrenovatie of rioolvervanging kijken naar de
Stelseltype, diepteligging, diameter, materiaalsoort, gemalen en tijdelijke
kansen van rioolwarmteterugwinning:
afsluitingen of omleidingen behoeven goedkeuring van de afdeling
Stedelijk Beheer.
Minimum is " gescheiden stelsel", waarbij schoon hemelwaterafvoer niet
naar de AWZI/RWZI wordt afgevoerd maar via infiltratie in de bodem of
Alternatieven voor opvang van regenwater, water
naar open water, conform het beleid in Afkoppelplan Amersfoort
beleefbaar/zichtbaar maken:
In plaats van puntafwatering door middel van kolken kan hemelwater in
bijzondere situaties ook met een lijnafwatering worden afgevoerd.
Wet milieubeheer;
Wet bodembescherming;
Waterwet;
Keur Waterschap Vallei & Veluwe
Provinciale Milieuverordening Utrecht

Effect

+EM

+ EW

november 2014
-110-

Ondergrondse infrastructuur
Element
Voorwaarde
Riolering
Ontwerpnormen [A]
(vervolg)

Hardheid
R

I/S

Gemalen [A]

R

I

Materialen [A]

A

I

R

I

R

I

Technische eisen
Hoofdriool [A]

Richtlijnen voor inrichtingswerken in de openbare ruimte
Afdeling Stedelijk Beheer
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I

AMBITIENIVEAU (de eisen onder "Basis" zijn geldig, tenzij anders met de gemeente is overeengekomen)
Basis
Opwaardering
NEN 3219: Buitenrioleringaanduidingen op tekeningen;
NPR 3220: "Buitenriolering Beheer", 2e druk, 2/94;
NPR 3221: "Buitenriolering over- en onderdruk";
NEN-EN 13508-2 “Codering visuele inspectie”;
NPR 3218: "Buitenriolering onder vrijverval: Aanleg en onderhoud, 1e
druk, 7/84;
NEN 3399-2004: Buitenriolering classificatie-systeem bij visuele inspectie;
NEN 3215: Binnenriolering in woningen en woongebouwen, 1e druk,
6/91;
Voldoen aan belastingsklasse D400 (EN-NEN 1433).
Dimensioneren van het lijnafwateringssysteem o.b.v. capaciteitsberekening.
Huisaansluitingen en kolken: Bouwverordening gemeente Amersfoort.
Natte opstelling tot 100 m3 / uur; droge opstelling bij ≥ 100 m3 / uur.
Leveranciers: ABS, Xylem, Envirotech of een andere door de gemeente
goed te keuren leverancier; signalering / besturing: Mactec of een andere
door de gemeente goed te keuren leverancier.
Elektrische installatie conform NEN 3140.
Rioolgemalen worden uitgevoerd conform PvE gemalen van de Gemeente
Amersfoort
Rioolbuizen toepassen die geschikt zijn voor
Voorkeur van betonbuizen boven PVC voor hoofdriool.
rioolwarmte terugwinning:
Hoofdriool (dwa): beton, (rwa): beton.
Aansluitingen: dwa roodbruin PVC en rwa: grijs PVC, beiden
stijfheidsklasse SN 8 en diameter min. 125 mm
Kolken: TBS of gelijkwaardig; Putten: Beton.
Putafdekking: TBS of gelijkwaardig.
Lijnafwatering uitvoeren met een polymeerbeton goot met een minimale
inwendige breedte van 15 cm en een sleufrooster van nodulair gietijzer met
minimale sleufbreedte van 14 mm.
Het rooster bevestigen aan de goot door middel van kliksysteem, geen
toepassing van bouten.
De lijnafwatering altijd voorzien van voldoende brede en diepe
zangvangers. Bij aansluiting op gemengd rioolsysteem de zangvanger
uitvoeren met stankslot. De uitlaat en aansluiting hebben afmeting van 160
mm. Lijnafwatering altijd uitvoeren met verval.
Gronddekking op hoofdriool ≥ 1,35 m; zinkers zijn niet toegestaan;
Afstand tussen kruisende leidingen ≥ 0,30 m;
Diameter buizen ≥ 300 mm;
Putten: ≥ 800 x 800 mm; minimale inwendige maat: 0,80 m
Bij het kruisen van watergangen e.d. riolering beschermen met een

Effect
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Ondergrondse infrastructuur
Element
Voorwaarde
Riolering
(vervolg)

Hardheid

I/S

Inlaten[A]

R

I

Kolkaansluitingen [A]

R

I

Richtlijnen voor inrichtingswerken in de openbare ruimte
Afdeling Stedelijk Beheer
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AMBITIENIVEAU (de eisen onder "Basis" zijn geldig, tenzij anders met de gemeente is overeengekomen)
Basis
Opwaardering
mantelbuis of doorlopende betonplaat, tot minimaal 1,00 m onder de
bodem van de watergang;
Regenwaterafvoeren ≥ 200 mm die lozen op open water: voorzien van door
waterbeheerder goedgekeurde uitstroomput (schuif in de laatste put en
zandvang d.m.v. verdiepte bodem van 0,30m)
Inspectieputten moeten te allen tijde toegankelijk zijn en buiten tracés van
K&L liggen; verdekte inspectieputten zijn niet toegestaan; Op alle
kruisingen, knikken en bijzondere voorzieningen in het rioolstelsel, evenals
op plaatsen waar wijzigingen in verhang en diameter optreden, dienen
inspectieputten te worden toegepast; de maximale afstand tussen twee
inspectieputten bedraagt 80 m; Geen klimijzers toepassen; de
inspectieputten voorzien van een stroomprofiel. Bij gescheiden stelsels
putranden toepassen met opschrift "VW" (vuil water) en "RW"
(regenwater); Tussen kegelstuk en putrand twee stellagen van
kelderklinkers toepassen; Bij valputten dient onder de hoger gelegen riolen
gestabiliseerd zand te worden toegepast;
Oude, niet meer in gebruik zijnde rioleringen dienen te worden gereinigd
en op milieuverantwoordelijke wijze te worden afgevoerd; indien het riool
niet kan worden verwijderd, is dichtschuimen toegestaan.
Nieuwe inlaten op een bestaand riool moeten worden geboord (en wel
diamantboren); de maximale aansluitdiameter is: 160 mm; grotere
aansluitdiameters behoren middels inspectieputten op het riool te worden
aangesloten; bij eivormige profielen dienen voor de aansluiting betonnen
zadelstukken C3 te worden toegepast, bij ronde buizen zadelstukken E1, E2
of E3, alles in krimpvrije mortel; de inlaten moeten tot boven de normale
grondwaterstand worden gebracht. Bij een RWA-riool tot boven de
aanliggende oppervlaktewaterstand. De dekking boven op de spruit dient
minimaal 1,00m te bedragen. Bij minder dekking kan een betonblokje B1
of B2 worden toegepast. Alle huis- en kolkaansluitingen dienen te worden
verwijderd en afgestopt bij de spruit; bij asfaltverhardingen kan worden
volstaan met afstoppen achter de band.
Alle nieuwe kolkaansluitingen met PVC leiding d = 160 mm; Sterkteklasse
SN 8; Straat- en trottoirkolken van TBS of gelijkwaardig met
zijaansluiting. Per kolk mag niet meer dan 100m2 asfaltverharding
afwateren en niet meer dan 120 m2 elementenverharding; er mogen niet
meer dan 2 kolken op één leiding van 160 mm worden aangesloten; en de
kolken moeten bereikbaar zijn voor ontstoppings- en
reinigingswerkzaamheden; kolkaansluitingen op hoofdriool uitvoeren met
zettingsmof;

Effect
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Ondergrondse infrastructuur
Element
Voorwaarde
Riolering
Huisaansluitingen [A]
(vervolg)

Hardheid
R

I/S

Persleidingen [A]
Vooropneming [A]

R

I

Revisietekeningen [A]
Netwerk
Materialen [A]

R
R
A

I
S
I

Regenwater

Afvoer [A]

R

S

Ondergrondse
constructies

Belasting [60]
Dekking [A]

R
R

I
I

Afschot [A]

R

I

Aansluiting op de
omgeving [A, 72]

R

I

Drinkwater
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AMBITIENIVEAU (de eisen onder "Basis" zijn geldig, tenzij anders met de gemeente is overeengekomen)
Basis
Opwaardering
Alle nieuwe huisaansluitingen worden aangesloten met PVC 125 mm,
Aansluiten met gres:
Sterkteklasse SN 8.
Binnen onderkant buis op 0,80 m onder straathoogte/ maaiveld, verticaal
gemeten in de erfscheiding.
De ontstoppingsstukken op particulier terrein voor de huisaansluitingen
(plaats ≤ 1,00 m uit de rooilijn). Afhankelijk van de waterkwaliteit de
volgende kleurcoderingen toepassen: RWA-riool: Grijs PVC; DWA-riool:
bruin PVC; huisaansluitingen op hoofdriool uitvoeren met zettingsmof.
Persleiding: HDPE
Rioleringswerk wordt beoordeeld conform NEN-EN 13508-2 “Codering
visuele inspectie” en NEN 3399-2004 buitenriolering "classificatiesysteem
bij visuele inspectie van riolen". Alle toestandaspecten moeten minimaal
gelijk zijn aan klasse 1.
Revisietekeningen: zie overdrachtsprocedure
Te bepalen door Waterleidingbedrijf Vitens Midden-Nederland
Te bepalen door Vitens Midden-Nederland
Vezelcement:
PE:
Regenwater in principe niet naar de AWZI/RWZI; de gemeente kan een
waterhuishoudingsplan vereisen.
Volgens NEN 6706 Verkeersbelastingen op bruggen (2007)
Minimale afstand van dak constructie tot onderzijde verharding exclusief
de diameter van de kabel of leiding:
0,50 m (bij langzaam verkeer);
1,00 m (bij autoverkeer);
1,00 m (bij waterleiding over het dek);
0,60 m (bij overige K&L);
1,50 m (bij bomen);
0,80 - 2,00 m (bij lichtmasten, tenzij de masten aan het dek worden
bevestigd;
1,00 m (bij overige verticale elementen, zoals palen en verkeersborden).
Het dak dient onder afschot te worden afgewerkt; in het dak dienen
afvoerputjes aanwezig te zijn voor het hemelwater dat door de
bovenliggende verharding heen dringt; deze putjes zijn niet in beheer bij de
gemeente; drainage kan als aanvullende maatregel worden geëist.
Afhankelijk van de situatie kunnen stootplaten worden geëist;
Tussen (het trottoir van) de weg die de parkeervoorziening ontsluit en
inrithellingen van meer dan 3 % moet bij parkeervoorzieningen voor
openbaar gebruik een horizontaal vlak van ten minste 5 m lengte aanwezig
zijn. Voor de vormgeving van in- en uitritten van parkeergelegenheden Zie

Effect
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Ondergrondse infrastructuur
Element
Voorwaarde
Ondergrondse
constructies
(vervolg)
Energie
Materialen [A]
Verwarming / Warmte
kracht koppeling

Hardheid

I/S

A
A

I
S

Richtlijnen voor inrichtingswerken in de openbare ruimte
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AMBITIENIVEAU (de eisen onder "Basis" zijn geldig, tenzij anders met de gemeente is overeengekomen)
Basis
Opwaardering
NEN 2443.

Effect

Te bepalen door kabel- en leidingbeheerder
Stelt eisen aan noodzakelijke ruimte in de ondergrond, wijkindeling en
woningdichtheid
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AFVALVOORZIENINGEN

Definitie
typering:

functie:

Voorzieningen in de openbare ruimte t.b.v. inzameling
huisen bedrijfsafval (afvalcontainers voor huis- en
bedrijfsafval,
en openbare voorzieningen, zoals glas-, papier- en
kledingbakken, afvaleilanden, haltes chemocar.
(Gescheiden) inzameling van afval uit de wijk

Basisprofiel
n.v.t.

Voorwaarden niveau objecttype
Kwaliteit
Technische
waarde
Gebruikswaarde
Belevingswaarde
Milieuwaarde
T
T
T
G
G
G
G
G
B
B
M
M
M

Voorwaarde

Hardheid
Wet
Regel
Aanbeveling

Specificatie

Afvalcontainers en bakken voor afzonderlijke afvalfracties moeten veilig mechanisch kunnen worden geleegd met groot rijdend materieel [A]
Afvalcontainers en bakken voor afzonderlijke afvalfracties moeten eenvoudig kunnen worden schoongemaakt [A]
Haltes voor een chemocar moeten herkenbaar in de wijk worden ingepast [A]
Afvalcontainers en bakken voor afzonderlijke afvalfracties moeten op een aanvaardbare afstand van de woning kunnen worden geplaatst of aangetroffen
Er dient een door de gemeente te keuren voorstel te worden gemaakt voor opslag en aanbieden van afval [A]
Glas-, papier- en kledingbakken moeten in het zicht worden opgesteld, de loop- en fietsroutes niet blokkeren en de verkeersveiligheid niet negatief
beïnvloeden. [A]
Glasbakken worden zodanig gesitueerd ten opzichte van fietsroutes dat kans dat glasresten op de weg/fietspad belanden zo klein mogelijk is [A]
Ophaalauto’s mogen voor legen containers niet halteren op gebiedsontsluitingswegen (snelheid 50km of hoger)
Bedrijfsafval dient inpandig te worden opgeslagen (met ruimte voor gescheiden fracties); huishoudelijk afval dient inpandig of op eigen terrein te worden
opgeslagen. [A, 46]
Containers en bakken van de verschillende afvalfracties kunnen (deels) ondergronds worden geplaatst of in afvalpaviljoens worden ondergebracht [A]
Percentages gescheiden ingezamelde afvalfracties maximaliseren [A]
Materiaalgebruik van de afvalunits moet milieubewust zijn [A]
Percolatie van afval vanaf inzamelingsunits naar omgeving voorkomen [A]

R
R
R
W
R
R
R
R
R

technische veiligheid
onderhoudbaarheid
technische staat
functionaliteit
functionaliteit
handhaafbaarheid /
gebruiksveiligheid
gebruiksveiligheid
gebruiksveiligheid
beeldkwaliteit, netheid

A
A
R
R

beeldkwaliteit
grondstoffenverbruik
grondstoffenverbruik
emissies

Richtlijnen voor inrichtingswerken in de openbare ruimte
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Voorwaarden niveau inrichtingselement
Afvalinzameling
Element
Algemeen
inzameling
Glasbak,
papierbak en
textielbak
Algemeen

Glasbak, nadere
eisen
Papierbak, nadere
eisen
Textielbak, nadere
eisen
Prullenbakken
Afvaleiland
Haltes Chemocar
Particuliere
aanbiedlocaties
huisvuil

HardHeid
R

S

R

I

Plaatsing [A, 46]

R

S

Vormgeving [A]
Aantal [46]
Vormgeving [A]
Aantal [46]
Vormgeving [A]
Aantal [46]
Algemene eisen
Vormgeving en
plaatsing [A]
Vormgeving en
plaatsing [A]
Ophaal systeemkeuze

R
R
R
R
R
R

I
S
I
S
I
S

A

S

R

S

R

S

Algemene
gegevens/voorwaarden
voor aanbiedplaatsen

R

I

Voorwaarde
Afstand tot woningen
[12]
Vormgeving [A]

Richtlijnen voor inrichtingswerken in de openbare ruimte
Afdeling Stedelijk Beheer

docsnummer 4776108 versie 1

I/S

AMBITIENIVEAU (de eisen onder "basis" zijn geldig, tenzij anders met de gemeente is overeengekomen)
Basis
Opwaardering
Lawaai en stank producerende vuilopslag plaatsen op enige afstand van
woningen.
AVU-bak bovengronds. Deze is herkenbaar; passend in straatbeeld;
Kiezen voor ondergronds type:
eenvoudig te reinigen.
Niet op K& L; Rekening houden met verkeerssituatie; Geen glasbak
plaatsen op (perrons van) bushaltes of looproutes.
Plaats bak op logische routes van woning naar winkel, conform
gemeentelijk bakkenlocatieplan.
Bak plaatsen buiten kroonprojectie van bomen en op maximaal 3 m van
rijweg (toegankelijk voor groot materieel, l = 12 m, h= 4 m i.v.m.
lediging).
Geluid dempend.
Eén bak per 600 inwoners.
Brandwerend.
Eén bak per 1800 inwoners.
Brandwerend.
Eén bak per 2400 inwoners.
Zie "Straatmeubilair"
Nadere stedenbouwkundige eisen
Halteplaatsen in ontwerp opnemen.
Aantal: 1 halte per 3000 inwoners.
Voorafgaand aan het stedenbouwkundig ontwerp moet worden vastgesteld
welk ophaalsysteem zal worden toegepast. Gestreefd wordt naar een
systeem met zijbelading. Het oude systeem is met achterbelading.
Voor locaties rekening houden met de rijrichting voor de wagens.
De opslag van huisvuil in minicontainers per woning verdient de
voorkeur. Verzamelcontainers in gemeenschappelijke woonblokken
(gestapelde bouw) zijn mogelijk. Voor al deze middelen geldt dat deze
inpandig of op eigen terrein van de eigenaren staan en niet in de openbare
ruimte.
Minicontainers hebben een breedte van circa 0,60m en een diepte van
circa 0,70m.
Containers zo dicht mogelijk bij de weg aanbieden.
Per aanbieding rekenen op 1 container per woning.
Aanbiedlocaties moeten zich aan voor vuilniswagens doorgaande straten
bevinden. Het achteruit rijden van de wagen mag niet noodzakelijk

Ondergronds afvaltransport:

Effect
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Afvalinzameling
Element
Particuliere
aanbiedlocaties
huisvuil (vervolg)

HardHeid

I/S

Specifieke voorwaarden
voor zijbelading [A]

R

I

Specifieke voorwaarden
voor achterbelading [A]

R

I

Afstand tot woningen

W

S

Overige voorwaarden
[A]

R

Voorwaarde
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AMBITIENIVEAU (de eisen onder "basis" zijn geldig, tenzij anders met de gemeente is overeengekomen)
Basis
Opwaardering
voorkomen. Geen aanbiedplaats in bocht op aansluiting van wegen.
Voorkeur voor individuele aanbieding per woning. Bij geclusterde
aanbieding moeten de containers naast elkaar in een lijn langs de weg
staan. Afstand tussen de containers 0,30m. Maximale afstand van kant
weg tot achterkant container 2,00m.
Containers geclusterd aanbieden. Clusterplaatsen voor individuele
containers verdienen de voorkeur, tweede voorkeur verdienen
verzamelcontainers op eigen grond, en als minst gewenst:
verzamelcontainers (met cocon) in de openbare ruimte.
(Collectieve) aanbiedlocaties moeten zich op minder dan 75m afstand van
iedere woning bevinden.

Effect

Zie voor overige voorwaarden “Programma van Eisen voor opslag en
inzameling huishoudelijk afval in Amersfoort (versie 1, mei 2006)”
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STRAATMEUBILIAIR

Definitie
typering:
functie:

Objecten die de openbare ruimte aankleden, zoals
bebording,
afvalbakken, zitbanken en bestrating.
De objecten hebben als doel het beoogde gebruik van de
openbare ruimte
te ondersteunen

Basisprofiel
n.v.t.

Voorwaarden niveau objecttype
Kwaliteit
Technische
waarde
Gebruikswaarde
Belevingswaarde
Milieuwaarde
T

Voorwaarde

Hardheid
Wet
Regel
Aanbeveling

Specificatie

Straatmeubilair dient onderhoudsvriendelijk en duurzaam te zijn [A]

R

T
T
G
G
G
B
B
B
B
M
M
M

Meubilair (zoals lichtmasten) op rijbaanniveau beschermen ten aanrijden [A]
Uitvoering en plaatsing van straatmeubilair dient straatvegen goed mogelijk te maken en dient ontstaan van "vuilnesten" te voorkomen [A]
Bij plaatsing zodanig dat geen hangplek ontstaat en geen directe overlast
Gecombineerde voorzieningen in het zicht van minimaal 2 woningen
Bij plaatsing rekening houden met de verkeersveiligheid
Zoveel mogelijk combineren of integreren van straatmeubilair; kleine voorzieningen zoals brievenbus, telefooncel, abri, zitbank en afvalbak worden zoveel
mogelijk gecombineerd. [A]
Beperken van de hoeveelheid straatmeubilair, dus alleen op plaatsen waar dit wordt gemotiveerd door gebruik [A]
Model type en kleur, voor zover niet nader bepaald in dit stuk, conform advies gemeente (RO)
Zoveel mogelijk hergebruiken van materialen [A]
Geen schaarse grondstoffen toepassen. Hout dient FSC of ander gelijkwaardig keurmerk te hebben. Geen ongecoate zware metalen toepassen. [A]
Geen stoffen toepassen die ongewenste stoffen in het milieu brengen [A]

R
R
R
R
R
R

onderhoudbaarheid /
technische staat
onderhoudbaarheid
onderhoudbaarheid
handhaafbaarheid
handhaafbaarheid
gebruiksveiligheid
beeldkwaliteit

R
R
R
R
R

beeldkwaliteit
beeldkwaliteit
grondstoffenverbruik
grondstoffenverbruik
emissies
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Voorwaarden niveau inrichtingselement
Straatmeubilair
Element
Algemeen

Hardheid
R

I/S

Materialenlijst [A]
Plaatsing en
Voorschriften [20]

R
R

I
I

Leverancier [A]

R

I

Voorschriften [A, 56]

R

I

Materiaal [A]

R

I

Bewegwijzering

Eisen

R

Straatnaamborden

Plaatsing [A]

R

I

Materiaal [A]

R

I

Verkeersborden

Belijning en
markering

Voorwaarde
Materiaalgebruik [A]

I

AMBITIENIVEAU (de eisen onder "basis" zijn geldig, tenzij anders met de gemeente is overeengekomen)
Basis
Opwaardering
Kiezen voor duurzame, slijtvaste materialen;
Keuze voor afwijkende, bijzondere materialen:
tropisch hardhout dient FSC of ander gelijkwaardig keurmerk te hebben;
Geen ongecoat zinkwerk toepassen;
Door gemeente te bepalen
Zoveel mogelijk combineren van mastgebruik (pas als dit niet kan een extra
mast bijplaatsen);
Zoveel mogelijk buiten de looproute plaatsen en in het zicht;
Voldoen aan Wegenverkeerswet (Uitvoeringsvoorschriften BABW, Handboek
Verkeersborden, min. v. V&W); voldoen aan RVV 1990;
Alle borden worden voorzien van retroreflecterende folie klasse III DG³ folie
van 3M of gelijkwaardig
Borden en verkeersbordbeugels: een door de gemeente goed te keuren
leverancier;
Klemmen: ABA of Torque of gelijkwaardig;
Materiaal: staal, verzinkt en gecoat
Voldoen aan "Richtlijn voor de bebakening en markering van wegen"; CROW
publicatie 207
Op elementenverharding verkeersstenen toepassen; op asfaltverharding
duurzaam markeringsmateriaal (Thermoplast); geen zink- of
cobaltoxidehoudende producten toepassen.
ANWB-bewegwijzering dient door de Nationale Bewegwijzeringsdienst en het
Inkoopbureau Bewegwijzering Nederland ontworpen, aangelegd of aangepast te
worden.
Goed zichtbaar aan de gevel; onderkant bord op 2,20 m hoogte; indien aan de
gevel niet mogelijk: op palen of lichtmasten.
Drager kokerprofiel RAL 5017 verkeersblauw;
lettertype: ANWB-Uu;
blauw / wit reflectieklasse III DG3 met normaal kaderrand;

Flespalen

Leverancier

R

I

Bevestiging [A]

R

I

Leverancier [A]

R

I

Richtlijnen voor inrichtingswerken in de openbare ruimte
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letterhoogte 60-45 mm.
Voor enkele wijken bestaat een eigen type straatnaambord; dit type bij
aanvulling of vervanging altijd toepassen.
Een door de gemeente goed te keuren leverancier
Met muuroren aan gevel; met paalbeugel (type Nova RRK(A) of gelijkwaardig)
aan palen; met verkeersbordbeugel en -klem (RVS) van Torque / Aba of
gelijkwaardig voorzien van een rubberstrip aan lichtmasten.
Thermisch verzinkt en gecoat staal RAL 9007. Los aan te brengen grondanker
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Effect
BE+; ON-

Straatmeubilair
Element
Flespalen
(vervolg)
Sierpaal bij
scholen
Palen op
fietspaden
Afsluitpalen niet
uitneembaar
Afsluitpaal,
uitneembaar
Verkeerszuilen

Piramiden
Zitbanken

Prullenbakken

Fietsbeugels en
Fietsenrekken

Hekwerken

Voorwaarde

Type/model
leverancier

Hardheid

I/S

R

I

R

I

R
R
R
R
R

I
I
I
I
I

Plaatsing [A]
Materiaal [A]
Leverancier [A]
Type en Voorschriften
[A]
Leverancier [A]
Type en Voorschriften
[A]
Leverancier [A]
Leverancier [A]
Materiaal [A]
Hoogte [20]
Model [A]
Plaatsing [A]

R

I

R
R
R
R
R
R

I
I
I
I
I
I

Model en materiaal [A]

R

I

Plaatsing [A]
Duurzaamheid [A]

R
R

I
I

Plaats [A]
Model [A]

R
R

I
I

Materiaal [A]

R

I
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AMBITIENIVEAU (de eisen onder "basis" zijn geldig, tenzij anders met de gemeente is overeengekomen)
Basis
Opwaardering
en inwendig versterkte gelaste verjonging. Leveranciers: een door de gemeente
goed te keuren leverancier.
Model Woerden van Struyk Verwo, inclusief ringtegel of gelijkwaardig; kleur
nader voor te schrijven door gemeente; een door de gemeente goed te keuren
leverancier
Zie “Notitie paaltjes op fietspaden” [A]

Effect

Met pastegel
VAP vast afzetpaal diamant kringloop (met reflecterende banden);
VelopA of een andere door de gemeente goed te keuren leverancier
Erdi insteekpaal model M120 of gelijkwaardig, kleur signaalrood, met
kroonslot en sleutelvergrendeling
Erdi Zaandam of een andere door de gemeente goed te keuren leverancier
BM 18, BM 19 en BM 21 (compleet in Klasse II)
Een door de gemeente goed te keuren leverancier
Een door de gemeente goed te keuren leverancier (tevens plaatsing).
Bevestigingsmiddelen van RVS; geen tropisch hardhout of onbehandeld zink
Zithoogte 0,47 cm.
Door gemeente te bepalen
In verharding, of op een verhard plateau wat zich aan de voorzijde ≥1,20 m
buiten de bank uitstrekt en aan de andere zijden ≥60 cm;
De rug van de bank moet zich ≥ 3,50 m van de voet van de achterliggende bosof grove heesterbeplanting bevinden; bij sierheesters is deze afstand ≥ 1,00 m.
Zitbank in groen- en speelvoorziening altijd combineren met prullenbak op ≥
1,00 m afstand van de bank.
Aan de bovenzijde afgesloten met een vulopening aan de voorzijde; verzinkt
gecoat staal toegestaan; brandbestendig; model naar goedkeuring van de
inzamelaar.
In verharding, of op verhard plateau ≥ 60 cm, gemeten uit hart bak.
Corrosiebestendig; bestand tegen vernieling door fietsdiefstal; geen
onbehandeld zink; fietsklemmen of –rekken moeten voldoen aan het
Fietsparkeur
Goed in het zicht
Model Twin Tulip (4 fietsen) of Tulip of gelijkwaardig (2 fietsen; kleur zwart
gecoat; leverancier VelopA of een andere door de gemeente goed te keuren
leverancier
KOMO-garantiemerk verplicht;
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Straatmeubilair
Element

R

Staal

R

Beton
Constructie

R
R

Levering en Plaatsing [A]

R

I

Levering en
Plaatsing

R

I
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Hout

Hekwerken
(vervolg)

Parkeermeters en
-automaten
Abri’s

Hardheid

Voorwaarde
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AMBITIENIVEAU (de eisen onder "basis" zijn geldig, tenzij anders met de gemeente is overeengekomen)
Basis
Opwaardering
Gebruik van puntdraad is niet toegestaan;
Geen tropisch hardhout toepassen;
Impregneren mag niet met: Carbolineum, creosoot, wolmanzout, chroom of
arseen; alternatief: borax of boorzuur, of duurzamer hout (lariks, robinia,
tamme kastanje); bij voorkeur afwerken met lijnolie, natuurverf of acrylaatverf
Alle bevestigingsmiddelen in RVS;
Voldoen aan DIN- of NEN-normen;
Stijlen voorzien van betonpoer; staal met poedercoating groen of metaalkleurig
afwerken; Draadproducten: plastificeren (niet met PVC);
Betonpalen toegestaan
Hoek- en eindstijlen: voorzien van schoor in trekrichting gaas. In woonbuurten
dient de maaswijdte c.q. dagmaat tussen de spijlen/regels kleiner te zijn dan
12,5 cm.
Automaten, meters en bijbehorende bebording geschiedt in opdracht van de
sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer
CBS Outdoor, Zichtbaar en onderhoudbaar, conform bijlage 3; e.e.a. conform
geldend contract.

Effect
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25

OPENBARE VERLICHTING EN VERKEERSREGELINSTALLATIES

Definitie
typering:
Objecten die de openbare ruimte aankleden, zoals
bebording,
afvalbakken, zitbanken en bestrating.
functie:
De objecten hebben als doel het beoogde gebruik van de
openbare ruimte te ondersteunen.

Basisprofiel
n.v.t.

Voorwaarden niveau objecttype
Kwaliteit
Technische
waarde
Gebruikswaarde
Belevingswaarde
Milieuwaarde
T

Voorwaarde

Hardheid
Wet
Regel
Aanbeveling

Specificatie

De verlichting dient functioneel, energiearm, onderhoudsvriendelijk en duurzaam te zijn [A]

R

T
T
T
G
B
M
M
M

De openbare verlichting wordt aangesloten op een gemeentelijk energienet.
lichtmasten op rijbaanniveau beschermen tegen aanrijden [A]
Uitvoering en plaatsing van lichtmasten dient straatvegen goed mogelijk te maken en dient ontstaan van "vuilnesten" te voorkomen [A]
Bij plaatsing de verkeersveiligheid in acht nemen
Zoveel mogelijk combineren of integreren van straatmeubilair [A]
Zoveel mogelijk hergebruiken van materialen [A]
Geen schaarse grondstoffen toepassen [A]
Geen stoffen toepassen die ongewenste stoffen in het milieu brengen [A]

R
R
R
R
R
R
R
R

onderhoudbaarheid /
technische staat
onderhoudbaarheid
onderhoudbaarheid
onderhoudbaarheid
gebruiksveiligheid
beeldkwaliteit
grondstoffenverbruik
grondstoffenverbruik
emissies

Richtlijnen voor inrichtingswerken in de openbare ruimte
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Voorwaarden niveau inrichtingselement
Openbare verlichting en
verkeersregelinstallaties
Element
Voorwaarde
Algemeen
Algemene eisen [A, 18]

Hard-

I/S

heid
R
A

I
I

R

S

Materiaalgebruik [A]

R

I

Materialenlijst [A]

R

I

Richtlijnen en bepalingen
[A, 57]

R

I

Levensduur

W
R

I

Verlichtingssterkte
Energieverbruik

R
R

I
I

Richtlijnen voor inrichtingswerken in de openbare ruimte
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AMBITIENIVEAU (de eisen onder "basis" zijn geldig, tenzij anders met de gemeente is overeengekomen)
Basis
Voldoen aan de minimale eisen uit de nota: "Verlicht Amersfoort"
Beperken hoeveelheid masten, indien mogelijk combineren met ander
straatmeubilair; Kies voor energiezuinige en emissiearme armaturen.
Verlichting aanbrengen volgens een door Stedelijk Beheer goed te keuren
verlichtingsplan. Dit plan moet voldoen aan de ROVL-2011
Kiezen voor duurzame, slijtvaste materialen; Geen ongecoat zinkwerk of
verzinkt staal toepassen; Poedercoating in minmaal 2 lagen aanbrengen.
Door gemeente te bepalen; De gemeente streeft er naar om zoveel mogelijk
hetzelfde materiaal toe te passen. Voor informatie over de standaard materialen
kunt u contact opnemen met de adviseur Openbare Verlichting van de afdeling
Stedelijk Beheer.
Aansluitsnoer van de armaturen 5 aders (5x1.5 mm²), 2 aders voor DALI
programmering voorzien van labels. (2 aders zijn voor het herprogrammeren
van de driver cq VSA via het mastluik). Hiervoor alle armaturen voorzien van
een DALI gestuurde driver cq VSA.
"Aanbevelingen voor de openbare verlichting" van de Ned. stichting voor
verlichtingskunde;
Eisen lichtmasten, RWS 1993;
Eisen verkeersregelinstallaties 1997;
Regeling verkeerslichten 2001 [50];
Masten dienen een minimale levensduur te hebben van 50 jaar.
Armaturen dienen een minimale levensduur te hebben van 25 jaar.
Normen verlichting conform ROVL-2011 en Politiekeurmerk Veilig Wonen
Klasse:
Energieverbruik W/m2:
S1
0,45
S2
0,30
S3
0,28
S4
0,20
S5
0,13
S6
0,09
ME1
0,85
ME2
0,64
ME3
0,42
ME4
0,32
ME5
0,21
ME6
0,16

Opwaardering

Effect

Keuze voor afwijkende, bijzondere materialen:

BE+; ON-
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Openbare verlichting en
verkeersregelinstallaties
Element
Voorwaarde
Kleurtemperatuur van de
lichtbron

Specificatie OVL-kasten

Hardheid
R

R

Algemeen
Richtlijnen voor inrichtingswerken in de openbare ruimte
Afdeling Stedelijk Beheer

docsnummer 4776108 versie 1

I/S

AMBITIENIVEAU (de eisen onder "basis" zijn geldig, tenzij anders met de gemeente is overeengekomen)
Basis
Binnenstad en Vathorst, 2700 Kelvin (PL-L lampen 827).
Woonwijken, 3000 – 3500 Kelvin (LED en PL-L lampen 830)
Woonwijken, LED lichtbron, 3000 Kelvin
Ontsluitingswegen SON-lampen, Ra 25, 2500 Kelvin
Ontsluitingswegen diverse andere typen Ra 25 – Ra 28, 2500 - 2800 Kelvin
Ontsluitingswegen LED lichtbron, 3000 - 3500 Kelvin
Opbouw OVL-kast met 4 OV-groepen conventioneel:
Roestvaststalen kastencombinatie type RVN40 + RVN41, voorzien van
oppervlakte behandeling RAL 7015.
Uitwendige afmetingen hxbxd = 900x1285x355 mm.
Met anti-klimdak, 45 graden.
Het linker compartiment, 545 mm breed, heeft één deur, bedienbaar d.m.v. een
roestvaststalen zwaaihendel, geschikt voor vergrendeling d.m.v. een
halfeuroprofielcylinder.
De kast aan de onderzijde geschikt voor plaatsing op een fundatie en voorzien
van vaste dorpel.
In de kast is een melamine montageplaat aangebracht. Het compartiment verder
ledig t.b.v. energiebedrijf.
Het rechter compartiment, 740 mm breed, heeft één deur, bedienbaar d.m.v.
een roestvaststalen zwaaihendel, geschikt voor vergrendeling d.m.v. een
halfeuroprofielcylinder.
De kast aan de onderzijde geschikt voor plaatsing op een fundatie en voorzien
van vaste dorpel.
In de kast is een melamine montageplaat aangebracht, waarop gemonteerd:
VMS-Moducentercombinatie, afmetingen hxb= 640x760 mm bevattende:
1 lastscheider 4p 125 A (IB=63A, TT-stelsel)
1 set overspanningsafleiders
1 aardlekautomaat 1p+nul B16-30 mA
1 installatieautomaat 1p+nul B16
1 standenschakelaar H-0-A ( aan buitenzijde VMS-module bedienbaar)
12 installatieautomaten 1p B16
4 magneetschakelaars 4p 40 A, 230V50Hz
1 astronomische klok
De kast moet voorzien worden van een astronomische klok die ervoor zorgt dat
de installatie in en uitgeschakeld wordt.
De astronomische kolk moet als volgt ingesteld worden:
· Inschakelen 15 minuten na zonsondergang en uitschakelen 15 minuten voor

Opwaardering

Effect
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Openbare verlichting en
verkeersregelinstallaties
Element
Voorwaarde
(vervolg)

Hardheid

I/S

AMBITIENIVEAU (de eisen onder "basis" zijn geldig, tenzij anders met de gemeente is overeengekomen)
Basis
zonsopkomst.En dient automatisch om te schakelen van zomer naar
wintertijd en visa versa.

Opwaardering

Effect

Opbouw OVL-kast 4 OV-groepen PRO-TEC 4000 voorbereid:
Roestvaststalen kastencombinatie type RVN40 + RVN42, voorzien van
oppervlakte behandeling RAL 7015.
Uitwendige afmetingen hxbxd = 900x1615x355 mm.
Met anti-klimdak, 45 graden.
Het linker compartiment, 545 mm breed, heeft één deur, bedienbaar d.m.v. een
roestvaststalen zwaaihendel, geschikt voor vergrendeling d.m.v. een
halfeuroprofielcylinder.
De kast aan de onderzijde geschikt voor plaatsing op een fundatie en voorzien
van vaste dorpel.
In de kast is een melamine montageplaat aangebracht. Het compartiment verder
ledig t.b.v. energiebedrijf.
Het rechter compartiment, 1070 mm breed, heeft twee deuren. De rechterdeur
voorzien van een roestvaststalen espagnoletsluiting, bedienbaar d.m.v. een
roestvaststalen zwaaihendel, geschikt voor vergrendeling d.m.v. een
halfeuroprofielcylinder.
De kast aan de onderzijde geschikt voor plaatsing op een fundatie en voorzien
van vaste dorpel.
In de kast is een melamine montageplaat aangebracht, waarop gemonteerd:
VMS-Moducentercombinatie, afmetingen hxb= 640x960 mm bevattende:
1 lastscheider 4p 125 A (IB=63A, TT-stelsel)
1 set overspanningsafleiders
1 aardlekautomaat 1p+nul B16-30 mA
3 installatieautomaten 1p B16
1 wandcontactdoos 2p+ra
1 standenschakelaar H-0-A ( aan buitenzijde VMS-module bedienbaar)
2 magneetschakelaars contax CTX 20 11 230 A
1 magneetschakelaar contax CTX 20 20 230 A
12 installatieautomaten 1p C16
12 magneetschakelaars 1p 20 A, uitgevoerd met CTX 20 20 waarvan de twee
maakcontacten parallel staan
4 lastscheiders 4p 40A
- de nodige klemmen
1 astronomische klok
Richtlijnen voor inrichtingswerken in de openbare ruimte
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Openbare verlichting en
verkeersregelinstallaties
Element
Voorwaarde
Algemeen
(vervolg)

Hardheid

I/S

AMBITIENIVEAU (de eisen onder "basis" zijn geldig, tenzij anders met de gemeente is overeengekomen)
Basis
De astronomische kolk moet als volgt ingesteld worden:
· Inschakelen 15 minuten na zonsondergang en uitschakelen 15 minuten voor
zonsopkomst.En dient automatisch om te schakelen van zomer naar
wintertijd en visa versa.
-voorbereid voor PRO-TEC 4000 componenten
De kast verder voorzien van:
- PL armatuur incl. lamp 9 W met deurcontact voor de binnenverlichting (in
OV deel).
- Opbouwwandcontactdoos 2p 16 A met randaarde (in OV deel).
- resopal codering, geel met zwarte letters (in OV deel).
- alle kasten voorzien van afschermplaten
Elk compartiment voorzien van 1 documenthouder in de deur.
De deuren zijn voorzien van rvs deurvangers.
De kast is compleet gemonteerd en bedraad.

Opwaardering

Effect

Opbouw OVL-kast 4 OV-groepen PRO-TEC 4000:
Roestvaststalen kastencombinatie type RVN40 + RVN42, voorzien van
oppervlakte behandeling RAL 7015.
Uitwendige afmetingen hxbxd = 900x1615x355 mm.
Met anti-klimdak, 45 graden.
Het linker compartiment, 545 mm breed, heeft één deur, bedienbaar d.m.v. een
roestvaststalen zwaaihendel, geschikt voor vergrendeling d.m.v. een
halfeuroprofielcylinder.
De kast aan de onderzijde geschikt voor plaatsing op een fundatie en voorzien
van vaste dorpel.
In de kast is een melamine montageplaat aangebracht. Het compartiment verder
ledig t.b.v. energiebedrijf.
Het rechter compartiment, 1070 mm breed, heeft twee deuren. De rechterdeur
voorzien van een roestvaststalen espagnoletsluiting, bedienbaar d.m.v. een
roestvaststalen zwaaihendel, geschikt voor vergrendeling d.m.v. een
halfeuroprofielcylinder.
De kast aan de onderzijde geschikt voor plaatsing op een fundatie en voorzien
van vaste dorpel.
In de kast is een melamine montageplaat aangebracht, waarop gemonteerd:
VMS-Moducentercombinatie, afmetingen hxb= 640x960 mm bevattende:
1 lastscheider 4p 125 A (IB=63A, TT-stelsel)
1 set overspanningsafleiders
Richtlijnen voor inrichtingswerken in de openbare ruimte
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Openbare verlichting en
verkeersregelinstallaties
Element
Voorwaarde
Algemeen
(vervolg)

Hardheid
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I/S

AMBITIENIVEAU (de eisen onder "basis" zijn geldig, tenzij anders met de gemeente is overeengekomen)
Basis
1 voeding module PRO-TEC-4000
1 aardlekautomaat 1p+nul B16 A- 30 mA
3 installatieautomaten 1p B16 A
1 wandcontactdoos 2p+ra
1 standenschakelaar H-0-A ( aan buitenzijde VMS-module bedienbaar)
2 magneetschakelaars contax CTX 20 11 230 A
1 magneetschakelaar contax CTX 20 20 230 A
4 PRO-TEC-4000 modules
12 installatieautomaten 1p C16 A
12 magneetschakelaars 1p 20 A, uitgevoerd met CTX 20 20 waarvan de twee
maakcontacten parallel staan
4 lastscheiders 4p 40A
- de nodige klemmen
1 astronomische klok
De astronomische kolk moet als volgt ingesteld worden:
· Inschakelen 15 minuten na zonsondergang en uitschakelen 15 minuten voor
zonsopkomst.En dient automatisch om te schakelen van zomer naar
wintertijd en visa versa.
De kast verder voorzien van:
- PL armatuur incl. lamp 9 W met deurcontact voor de binnenverlichting (in
OV deel).
- Opbouwwandcontactdoos 2p 16 A met randaarde (in OV deel).
- resopal codering, geel met zwarte letters (in OV deel).
- alle kasten voorzien van afschermplaten
Elk compartiment voorzien van 1 documenthouder in de deur.
De deuren zijn voorzien van rvs deurvangers.
De kast is compleet gemonteerd en bedraad.

Opwaardering

Effect
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Openbare verlichting en
verkeersregelinstallaties
Element
Voorwaarde
Algemeen
(vervolg)

Hard-

I/S

heid

Basis

Technische en
ontwerpeisen [A]

R

S/I

Straatmeubilair aan
lichtmasten [A]

R

I/S

Levering en plaatsing
verkeerslichteninstallaties [A]
Afwijkend verlichtingsmateriaal [A]
Verlichting
bouwterreinen [A]

R

I

R

I

R

I
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AMBITIENIVEAU (de eisen onder "basis" zijn geldig, tenzij anders met de gemeente is overeengekomen)
Opwaardering

Effect

Afwijkende verlichting, (deels) op kosten
belanghebbende:
De gemeente draagt bij:

SV+; BE+; ON-

Bij plaatsing masten en verkeersportalen de verkeersveiligheid en
overzichtelijkheid in acht nemen;
Minimale afstand van 6 m tot bomen (eerste grootte) in acht nemen (5 m bij 2e
en 3e grootte); Zie ook "Gebiedsontsluitingsweg ( wijkontsluitende functie)";
Verlichtings- en verkeerslichtarmaturen zoveel mogelijk combineren;
Schakelkasten voor verkeerslichteninstallaties zodanig plaatsen, dat kruising
kan worden overzien bij handbediening, en bereikbaar voor
onderhoudswagens;
Masten afh. van stedenbouwkundige overwegingen conisch of cilindrisch;
Materiaal masten: staal, verzinkt en gepoedercoat; waar nodig botsvriendelijke
masten toepassen; zweepmasten dienen in een stalen boorbuis te worden
geplaatst.
Bij het bepalen van armaturen uitgaan van hoogfrequent voorschakelapparatuur HF-VSA.
Toegankelijkheid van montageluiken waarborgen; straatmeubilair deugdelijk
monteren met RVS materiaal; vooraf bepalen op welke wegen reclamebakken
aan de masten mogen worden bevestigd i.v.m. versterken en eventueel
stabiliseren van de masten.
In opdracht van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling en Beheer

Verlichtingsmateriaal moet passen in materialenmatrix van het betreffende
gebied.
Kosten voor het verlichten van bouwterreinen en braakliggende terreinen in
verband met de sociale veiligheid zijn voor rekening van de initiatiefnemer.

Geen effect
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VERHARDINGEN

Definitie
typering:
functie:

bestrating.

Basisprofiel
n.v.t.

Voorwaarden niveau objecttype
Kwaliteit
Technische
waarde
Gebruikswaarde
Belevingswaarde
Milieuwaarde
T

Voorwaarde

Hardheid
Wet
Regel
Aanbeveling

Specificatie

Bestrating dient onderhoudsvriendelijk en duurzaam te zijn [A]

R

T
G
M
M
M

Uitvoering van straatwerk dient straatvegen goed mogelijk te maken; "vuilnesten" moeten voorkomen worden [A]
Belangrijkste uitgangspunt is verkeersveiligheid
Zoveel mogelijk hergebruiken van materialen [A]
Geen schaarse grondstoffen toepassen [A]
Geen stoffen toepassen die ongewenste stoffen in het milieu brengen [A]

R
R
R
R
R

onderhoudbaarheid /
technische staat
onderhoudbaarheid
gebruiksveiligheid
grondstoffenverbruik
grondstoffenverbruik
emissies
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Voorwaarden niveau inrichtingselement
Verharding
Element
Algemeen
Asfalt

Elementen

Voorwaarde
Materiaalgebruik [A]
Materialenlijst [A]
Algemene bepalingen [A]
Materialen Algemeen[A]
Onkruidwering [36, A]

Hardheid
R
R
R
R
A

I/S
I
I
I
S
S

Aansluiting straatwerk
[A]
Standaard constructies
Asfalt
Gebiedsontsluitingswegen en erftoegangsweg
(buurtontsluitende
functie)
Standaard constructies
Asfalt fietspad [A]

R

I

R

I

R

I

Bijzondere
asfaltconstructies [A]

R

I

Standaard constructies
elementenverharding
Buurt- en woonstraten
[A, 43]
Standaard constructies
elementenverharding

R

I

R

I
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AMBITIENIVEAU (de eisen onder "basis" zijn geldig, tenzij anders met de gemeente is overeengekomen)
Basis
Opwaardering
Kiezen voor duurzame, slijtvaste materialen;
Keuze voor afwijkende, bijzondere materialen:
Door gemeente te bepalen
"Werken met grondstoffen Besluit bodemkwaliteit
Zie betreffende weg- en verhardingstypes
Bijzondere materialen:
Bepalingen uit [36] hanteren;
Voegen afwerken met fijnporeuze
Bestrating niet overdimensioneren, voor voldoende intensief gebruik;
voegmiddelen of bestrating in specie stellen:
Gebruik maken van passtukken rond objecten (zoals ringtegels rond palen);
Opsluitbanden in specie stellen:
Vloeiende overgangen in ontwerp maken om onderhoud te vergemakkelijken;
Geen of gesloten verharding toepassen in overhoeken of weinig betrede
gebieden. Gesloten verharding met slijtlaag toepassen in middengeleiders
Rond kolken, straatpotten, palen pasmaken volgens principedetails;

Effect
BE+; ON-

BE+; (VV-)
ON+; EWON+; EW-

Asfaltconstructies altijd aantonen door dimensioneringsberekeningen. Zo nodig
constructieboringen en deflectiemetingen uitvoeren.
0,025 steenmastiekasfaltbeton 0/8 met porfier van Quenast of gelijkwaardig;
0,045 m open asfaltbeton 0/16 type 2 of 0/16 type 3 als tijdelijke deklaag;
0,055 m steenslagasfaltbeton 0/22;
0,30 m menggranulaat.
Vrijliggend:
Alleen bij hoofdfietsroute
0,03 m dicht asfaltbeton 0/11 blanke bitumen met pigmentpasta en steenslag
Tilred of gelijkwaardig
0,05 m steenslagasfaltbeton 0/16;
0,20 m menggranulaat.
Op rijbanen:
Gelijk aan verharding op rijbaan, echter met rode deklaag (In dat geval
steenmastiekasfalt 0/8 blanke bitumen met pigmentpasta en steenslag Tilred of
gelijkwaardig).
Voor doorgaande wegen met ≥ 1200 vrachtwagens per dag, busbanen of wegen
met ≥ 10% vrachtverkeer moet de asfaltconstructie middels een aparte
dimensioneringsberekening worden bepaald.
0,08 m klinkerverharding of betonstraatsteen;
0,05 m straatzand;
0,25 m menggranulaat
Grijze betontegels 300 x 300 x 45 mm;
Ter plaatse van uitritten: grijze betontegels 300 x 300 x 80 mm.
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Verharding
Element

Elementen
(vervolg)

Hardheid

I/S

R

I

R

I

Technische eisen
asfaltverharding [A]

R

I

Technische eisen
elementenverharding [A]

R

I

R

I

R

I

Voorwaarde
voetpaden [A]
Standaard constructies
elementenverharding
fietspaden [A]
In- en uitritten [A]

Halfverharding [A]
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AMBITIENIVEAU (de eisen onder "basis" zijn geldig, tenzij anders met de gemeente is overeengekomen)
Basis
Opwaardering
Ter plaatse van zijwegen: grijze dubbelklinker 210x210x80 mm in
halfsteensverband.
Tilrode of gelijkwaardige betontegels 300 x 300 x 60 mm of dubbelklinker 210
x 210 x 60 mm;
Ter plaatse van uitritten / zijwegen: dikte 80 mm. (alles halfsteensverband).
Uitgangspunt is uitrit in zelfde type verharding als naastgelegen trottoirs. Bij
voetpad in 30x30 cm tegel uitrit met dubbelklinker 210 x 210 x 80mm.
Alternatief: uitvoeren in grijze betonstraatsteen, keiformaat, halfsteensverband;
op plaatsen waar de uitrit op de rijbaan uitkomt inritbanden toepassen; zie
principedetails civiel
Bij de verwerking van asfalt moet worden gestreefd naar een verantwoord
hergebruikpercentage (behalve bij deklaag).
In zwarte deklagen porfier van Quenast of gelijkwaardig toepassen;
Onder de puinfundering dient minimaal 700 mm schoon zand aanwezig te zijn
(of minder tot aan de vaste zandlaag); Bij nieuwbouw mag de deklaag pas in de
woonrijpfase worden aangebracht; De puinfundering zelf dient uit slooppuin te
bestaan;
Opsluitingen langs asfalt dienen op een betonnen fundering te worden gesteld;
In rode deklagen Tilred of gelijkwaardig toepassen
Bij kruispunten onderscheid maken tussen kruisingsvlak en opstelstroken:
bepalen of hoogstabiele asfaltmengsels noodzakelijk zijn.
Onder bestrating dient minimaal 1,00 m schoon zand aanwezig te zijn (of
minder tot aan de vaste zandlaag); bij toepassing van een fundering is dit
minimaal 0,60 m.
Tussen een eventueel betonnen dak in de ondergrond en de bestrating dient
eveneens minimaal 1,00 m schoon zand aanwezig te zijn; als de bestrating
alleen toegankelijk is voor langzaam verkeer, volstaat een laag van 0,50 m;
Rijbanen dienen te worden uitgevoerd in klinkers of betonsteen met kei- of dik
formaat (keperverband);
Parkeerhavens uitvoeren in betonsteen of klinkers met kei- of dikformaat
(elleboogverband); de kolken in parkeerstroken en parkeerhavens altijd aan de
rijbaanzijde
Trottoirbanden langs rijweg en parkeervak toepassen met minimale breedte 150
mm en een minimale dikte op zand van 250 mm; Lengte: 1000 mm; alle
banden hol en dol.
Alleen op voetpaden in natuurrijke gebieden. Kies voor natuurlijke materialen,
die geen emissies veroorzaken; bijvoorbeeld gralux of gelijkwaardig of
schelpenklei; slakken en houtsnippers niet toegestaan.

Effect
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Verharding
Element
Elementen
(vervolg)

Voorwaarde
Materiaaleisen
betonsteen [A]
Materiaaleisen gids- en
signaaltegels [A]
Materiaaleisen
betonbanden [A]
Materiaaleisen betonnen
tegels [A]

Hardheid

I/S

R

I

R

I

R

I

R

I
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AMBITIENIVEAU (de eisen onder "basis" zijn geldig, tenzij anders met de gemeente is overeengekomen)
Basis
Opwaardering
Doormengen met bitumineus product is toegestaan
Betonstraatsteen en - hulpstukken: door de gemeente goed te keuren
leverancier; toeslag basaltsplit door en door toepassen; hoogte 80 mm.
Standaard materialen door gemeente te bepalen.

Effect

Te leveren door een door de gemeente goed te keuren leverancier; alle
hulpstukken dienen machinaal te worden vervaardigd.
Te leveren door de gemeente goed te keuren leverancier; rode kleur alleen
toepassen op vrijliggende fietspaden.
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27

KUNSTWERKEN

Definitie
typering:
functie:

Civieltechnische constructies in de openbare ruimte
Overbrugging/overkluizing en ondertunneling; oever of
waterkering

Basisprofiel
n.v.t.

Voorwaarden niveau objecttype
Kwaliteit
Technische
waarde
Gebruikswaarde
Belevingswaarde
Milieuwaarde
T
T
T
T
T
T
T
G
G
G
G
G
G
G
B
B
B
M
M
M

Voorwaarde

Hardheid
Wet
Regel
Aanbeveling

Specificatie

Levensduur minimaal 50 jaar [A]
Fundering afstemmen op bodemeigenschappen [A]
Fundering afstemmen op berekende verkeersbelasting [A]
Onderhoudsbewust ontwerpen
Betonconstructies moeten aan minimale eisen voldoen uit [58, 59, 60, 61, 62, 63]
Staalconstructies moeten aan minimale eisen voldoen uit [58, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69]
Steenconstructies moeten aan minimale eisen voldoen uit [58, 59, 60, 63, 70]
Veiligheid voor de weggebruikers is primair
Verkeersbelasting volgens NEN 6706 Verkeersbelastingen op bruggen (2007) [60]
Zorgen voor een goede afwatering [A]
Strooivoorzieningen in de nabijheid van hellingen aanbrengen [A]
Ontwerp afstemmen op minder validen [A, 21]
Ontwerp afstemmen op verkeersgebruik
Voorzieningen treffen voor kabels en leidingen [A] buiten de kunstwerken om (zinkeren)
Ontwerp afstemmen op de omgeving waarin het kunstwerk is geplaatst [A]
Ontwerp sociaal veilig vormgeven [A, 06, 07]
Maatregelen ter voorkoming van graffiti [A]
Gebruik tropisch hardhout uitsluitend met FSC- certificaat of ander gelijkwaardig keurmerk toegestaan
Hergebruik van bouwmaterialen is gewenst [A]
Minimaliseren gebruik van zink, koper en lood. Chemisch verduurzaamd hout is niet toegestaan [A]

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
A
A
R
R
R
A
R

M
M

Afschermen dmv coating verzinkt staal
Flora- en fauna-aspecten meewegen [A]

R
R

technische staat
technische staat
technische staat
onderhoudbaarheid
technische staat
technische staat
technische staat
gebruiksveiligheid
functionaliteit
functionaliteit
gebruiksveiligheid
functionaliteit
gebruiksveiligheid
functionaliteit
beeldkwaliteit
sociale veiligheid
netheid
grondstoffenverbruik
grondstoffenverbruik
grondstoffenverbruik /
emissies
emissies
ecologische waarde
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Voorwaarden niveau inrichtingselement
Kunstwerken
Element
Kunstwerken
Algemeen

Materiaaleisen
Kunstwerken

Hardheid
R

S/I

Voorwaarde
Faunapassages [A]

Leuningen

R

I

Metselwerk [A]

A

I

Beton [A]

R
R

I
I

Staal [A]

R

I

Bevestigingsmaterialen [A]

R

I

Hout [A]

R

I

R

S

R

S/I

S

Kunststof [A]

Autoverkeerstunnels

Dimensionering / alignement [A,
21, 51, 52, 55]
Toeritten

Richtlijnen voor inrichtingswerken in de openbare ruimte
Afdeling Stedelijk Beheer

docsnummer 4776108 versie 1

AMBITIENIVEAU (de eisen onder "basis" zijn geldig, tenzij anders met de gemeente is afgesproken)
Basis
Opwaardering
Zodanig construeren dat vrije migratie van fauna over land mogelijk is;
indien niet te realiseren: voorzieningen aanbrengen die het passeren van de
barrières mogelijk maken, voorzien van dekkingsmogelijkheden d.m.v.
struikbeplanting bij de in- en uitloop van deze voorzieningen.
Leuningen minimaal 1 meter hoog. Leuningen uitvoeren met minimaal
twee tussenregels (horz.) of spijlafstand (vert.) kleiner of gelijk aan
100mm. Bij bruggen: de onderste tussenregel mag (verticaal gemeten) niet
buiten het brugdek geplaatst zijn. In nieuwbouw woonprojecten de brug- en
kademuurleuningen uitvoeren met een extra tussenregel. Ook mag in
nieuwbouw woonprojecten de afstand tussen dek en onderste tussenregel
niet meer bedragen dan 200mm.
Het toepassen van spandraden in hekwerken is niet toegestaan.
Gemetselde kademuren dienen te worden gevoegd met een specie die kans
Bijzondere materialen toepassen:
geeft aan specifieke muurvegetaties.
Voorzien van anti-graffiticoating van opofferend systeem.
Nabehandelen met Curing Compound;
Te schilderen oppervlakken eerst voorbehandelen;
Voorzien van permanente anti-graffiticoating.
Staalconstructies leuningen afwerken met het duplex-systeem;
Staalconstructies op de waterlijn voorzien van een coating met minimale
laagdikte 150 mu.
Voor coatings wordt een garantie verlangd op de eerste twee jaar van
100%, daarna in vijf jaar aflopend naar nul. Garantie wordt verlangd op
applicatie en materiaalkosten.
Bouten en moeren roestvast staal of thermisch verzinkt staal;
Afgekorte draadeinden voorzien van RVS dopmoeren.
Brugdek voorzien van antislip profielen of een antislip laag met een
gegarandeerde levensduur van vijf jaar. Geen teer- of epoxyproducten
toepassen.
Bij houten dek op stalen of houten liggers bitumenstrook toepassen.
Geen anti-graffitilaag aanbrengen.
Geen PVC, gerecycled PVC of PVC met terugneemgarantie;
Voldoen aan Bouwbesluit gestelde normen voor wat betreft cadmium.
Geen anti-graffitilaag aanbrengen.
Normen uit Handboek Wegontwerp (CROW 164a), ASVV, “Voetpaden
voor iedereen” en Ontwerpwijzer fietsverkeer hanteren.
Doorsteken maken in de toeritten van de tunnel, bij meer dan 1 tunnelbuis.

Effect

BE+; (ON-)
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Kunstwerken
Element

Autoverkeerstunnels (vervolg)

Gecombineerde
autoverkeersfiets / voetgangerstunnel

Fiets /
voetgangerstunnel

Algemene eisen
bruggen

Hardheid

S/I

R
R
R

I
I
I

Afwatering [A]
Wandbekleding [A, 06, 07]

R
R

I
I

Akoestiek [A]

W

I

Algemene eisen [A]
Sociale aspecten [06, 07]
Ventilatie [47]

R
R
R

I
I
I

Functionele indeling

R

I

Dimensionering/alignement [A,
21, 51, 52]

R

I

Veiligheid [06, 07]

R

I

Afwatering [A]
Ventilatie
Wandbekleding [A, 06, 07]

R
R
R

I
I
I

Akoestiek [A]
Constructie

R
R

I
I

Voorwaarde
Veiligheid
- verlichting [A]
- brandveiligheid [A]
- overig [A]

R
R
R
Autoverkeersbruggen

Ontwerpeisen [A]

R

Gecombineerde

Ontwerpeisen [A]

R
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AMBITIENIVEAU (de eisen onder "basis" zijn geldig, tenzij anders met de gemeente is afgesproken)
Basis
Opwaardering

Effect

- Conform normen betrokken verkeersweg en NSVV
- Toepassen brandwerende bekleding
- Verkeersregelings- en signaleringssystemen mogelijk nodig;
communicatiemogelijkheden door Nood- en hulpdiensten te bepalen.
Geen plasvorming toegestaan
- Onderhoudsvriendelijk
- Gebruik lichte kleuren
Volgens de geluidsvoorschriften van de Wet Geluidhinder en het
gemeentelijke geluidsbeleid
Zie "Autoverkeerstunnels"
Veilig gevoel voor gebruikers nastreven
Voldoende toevoer via natuurlijke ventilatie; controleren a.d.h.v.
aanbevelingen.
Duidelijke scheiding verkeersfuncties
zie ook "Langzaam verkeerroutes".
“Ontwerpwijzer fietsverkeer (CROW 230), ASVV en “Voetpaden voor
iedereen”.
Aspecten sociale veiligheid meewegen; zorgen voor natuurlijk toezicht;
verlichting volgens normen NSVV;
Wanden van fietstunnel naar boven laten "wijken" (\_/) (minimaal 10%).
Geen plasvorming toegestaan
Voldoende toevoer via natuurlijke ventilatie
- Onderhoudsvriendelijk
- Gebruik lichte kleuren
Zie "Autoverkeerstunnels"
Onder bruggen dienen nestelmogelijkheden voor (gier)zwaluwen te worden
aangebracht
Bruggen voorzien van stoot- c.q. overgangsplaten
Doorschaatshoogte: minimaal 1,00 m; streefhoogte: 1,50 m
Verkeersbelasting volgens NEN 6706 Verkeersbelastingen op bruggen
(2007)
Zie “Algemene eisen bruggen” en “Kunstwerken Algemeen”
Autobruggen met tweerichting verkeer, waarbij het verkeer gescheiden
wordt door een middenberm, voorzien van doorsteken (indien de
verkeersituatie het toelaat).
- Streven naar volledige scheiding van functies bij
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Kunstwerken
Element
autoverkeersfiets/voetgangersbrug
Fiets/voetgangersbrug

Voorwaarde

Hardheid

Ontwerpeisen [A]

R

Materialen

R

S/I

A

Oevers
Duikers

Steigers, afmeervoorzieningen,
geleidewerken

Ontwerpeisen [A]
Ontwerpeisen [A]

R
R

Nadere materiaaleisen duikers [A]

R

Toegankelijkheid [21, 51]

R

Hoogte steiger [A]
Materiaal steigers

R
R
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AMBITIENIVEAU (de eisen onder "basis" zijn geldig, tenzij anders met de gemeente is afgesproken)
Basis
Opwaardering
gebiedsontsluitingswegen met stedelijke functie
- Leuningen zie “Kunstwerken Algemeen”
- Zie verder “Algemene eisen bruggen”
- Leuningen zie “Kunstwerken Algemeen”
- Zie verder “Algemene eisen bruggen”
- Hellingen voor, op en na fietsbruggen max. 3% en hellingen op
voetgangersbruggen max. 4%
- Hoofdconstructie van de brug uitvoeren in beton, staal of kunststof
(GVK).
- Brugdek uitvoeren in beton, staal, natuursteen of kunststof (GVK)
- In park- en bosgebieden is het gebruik van FSC-gecertificeerd hout of
hout met ander gelijkwaardig keurmerk toegestaan voor de
hoofdconstructie en het brugdek
Zie onder: "Watergangen, partijen en grondwater"
- Uitvoeren in beton
Duikers voorzien van faunadoorgangen:
- Minimale doorsnede 1000 mm
Afstand twee inspectieputten maximaal 40 meter en bij ieder knikpunt.
Stortebed aan beide zijden duiker toepassen over volledige breedte
watergang, over minimaal 3 m lengte; dikte stampbeton 15 cm;
Vlakke frontmuren toepassen;
Vulhoogte maximaal 2/3 van de diameter van de buis (bij gemiddelde
afvoer c.q. peil) om doorstroming van kroos en andere drijvende delen
mogelijk te maken.
Ronde buizen: beton conform BRL 9201 en NEN-EN 1917
Metselwerk: conform CUR-aanbeveling "De kwaliteit van voegen in
metselwerk", met als kwaliteitseis klasse E van de voeghardheidsmeting;
verankering in beton met verz. muurankers; eventuele ruimte tussen
metselwerk en draagmuur vullen met materiaal.
- Conform ASVV en Handboek Toegankelijkheid
- Speciale aandacht voor gehandicapten
- Conform CVB richtlijnen
Minimaal 30 cm boven waterlijn (streefpeil)
Constructie steigers uitvoeren in beton of staal

Effect

EW+
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28

BRONNEN

Nr.

Titel, auteur, uitgever / tijdschrift, jaar van uitgifte

18

A

Interne Documenten Gemeente Amersfoort (zie paragraaf 1.4)

19
20

B

Externe Documenten

01
02
03
04

Vervallen
Vervallen
Vervallen
Handboek Veiligheid van Speelgelegenheden, Stichting
Consument en Veiligheid, 1985
Ruimtelijke structuur en kleine criminaliteit, D.J.M. van der
Voordt, H.B.R. van Wegen, 1986
Buiten gewoon veilig, Stichting Vrouwen Bouwen en Wonen, 1987
Criminaliteit en gebouwde omgeving, Ministerie v. VROM, 1987
Het Plantsoen: het gif eruit, de natuur erin, H. Muilerman, 1987
Veilig groen: sociale veiligheid en stedelijk groen, Buro
Zijaanzicht, Ministerie v. VROM, 1988
Vervallen
Vervallen
Delft gaat nieuwe kijk op ecologisch verantwoorde wijze
bouwen, NCIV Volkshuisvesting 7/8-1989
Uitvoeringskwaliteit bestemmingsplannen, Tauw Infra Consult,
1989
Erven, CROW, publicatie no. 29, 1989
Straatbomen: evaluatie van de Haagse groennota, deelnota
straatbomen, Den Haag, 1989
Planning, situering en inrichting van speelgelegenheden,
Stichting Consument en Veiligheid, 1990
Planologische kengetallen - diverse onderdelen

05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34
35
36
37
38
39
40
41

Richtlijn Openbare Verlichting 2011 (ROVL 2011), Nederlandse
Stichting voor Verlichtingskunde, april 2011
Vervallen
Straatwerk maatwerk voor iedereen, CROW, publicatie no. 43,
1990
Het Handboek voor Toegankelijkheid e.v., zesde druk
Vervallen
Vervallen
Duurzaam bouwen en grondexploitatie, Tauw Infra Consult, 1993
Wegenverkeerswet 1994
Handboek veiligheid van open water, Stichting Consument en
Veiligheid, 1994
Vervallen
Vervallen
Vervallen
Vervallen
Vervallen
Verkeerskunde en infrastructuur voor (stede)bouwkundigen,
B. Bach/P. Hakkesteegt, T.U. Delft, 1990
Ontwerpprincipes duurzame stedebouw, een
ontwikkelingskader voor nieuwe woongebieden, International
Institute for the Urban Environment, 1993
Ecologisch groenbeheer in de praktijk, IPC groene ruimte, 1993
Handboek natuurvriendelijke oevers, CUR, 1994
Ontwerpvoorbeelden onkruidwerende verhardingen, CROW,
publicatie no. 119, 1997
Vervallen
Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen
Concept "Ambities watersysteem Vathorst, DHV, 10/1997
Vervallen
Vervallen
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42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Vervallen
Dimensionering van betonsteenverhardingen voor wegen,
CROW publicatie 42.
Gefundeerd op weg, CROW publicatie 81
Vervallen
Richtlijnen Afval Overleg Orgaan, VNG.
Technische Standaard, Landelijke Tunnel Standaard V1.2
(2012)
Vervallen
Vervallen
Regeling verkeerslichten, (nadere regeling Wegenverkeerswet
1994)
ASVV 2012, aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen
de bebouwde kom ( CROW publicatie, 2012)
Ontwerpwijzer fietsverkeer (CROW publicatie 230, 2006)
Veilig oversteken? Vanzelfsprekend! (CROW publicatie 226,
2006)
Richtlijn Essentiële Herkenbaarheidkenmerken van
weginfrastructuur (CROW publicatie 203, 2004)
Handboek wegontwerp (CROW publicatie 164a, 2002)
Richtlijn Bebakening en markering van wegen (CROW
publicatie 207, 2005)
Eisen verkeersregelinstallaties 1997
NEN 6700 Algemene basiseisen (2005)
NEN 6702 Belastingen en vervormingen (2001)
NEN 6706 Verkeersbelastingen op bruggen (2007)
NEN 6720 Voorschriften beton constructieve eisen en
rekenmethoden (1995)
NEN 6723 Voorschriften beton Bruggen (1995)
NEN 6740 Geotechniek –Basiseisen en belastingen (2006)
NEN 6770 Staalconstructies – Basiseisen en basisrekenregels
voor overwegend statisch belaste bruggen (2001)
NEN 6771 Staalconstructies – Stabiliteit (2001)
NEN 6772 Staalconstructies – Verbindingen ( 2001)
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NEN 6773 Staalconstructies – Basiseisen, basisrekenregels en
beproevingen voor dunwandige koudgevormde stalen profielen
en geprofileerde platen (2001)
NEN 6774 Staalconstructies – Eisen aan de staalkwaliteit voor
constructiestaalsoorten in relatie tot het brosse breukgedrag
( 2001)
NEN 6788 Het ontwerpen van stalen bruggen – Basiseisen en
eenvoudige rekenregels (1995)
NEN 6790 Steenconstructies – Basiseisen en bepalingsmethoden
(2005)
Handboek Bomen 2014 (Norminstituut bomen)
NEN 2443 Parkeergarages en parkeerterreinen
Reikwijdte notitie behorende bij het Warenwetbesluit Attractieen Speeltoestellen (WAS) (Herziening reikwijdte attractiebesluit
(RBVAS) – versie 12-11-98)
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BIJLAGE 1:

Productvoorwaarden

In deze bijlage worden de volgende producten beschreven:
• Eisen Schetsontwerp (SO)
• Voorlopig Ontwerp (VO)
• Definitief Ontwerp (DO)
• Eisen Bestek & Tekeningen

1.

ALGEMEEN

1.1 Voorwaarden en Van toepassing zijnde bepalingen

Op het project zijn mede van toepassing de normbladen en normvoorschriften van de Stichting Nederlands Normalisatie Instituut, zoals deze drie maanden
voor de bekendmaking van de aanbiedingen luiden. Bij het uitvoeren van het project dient de opdrachtnemer, voor zover van toepassing, rekening te houden
met bij de opdrachtgever vigerende normen, eisen, richtlijnen, aanbevelingen, nota's en randvoorwaarden.
In overeenstemming met ontwerprichtlijnen van de CROW, zoals de ASVV, handboek wegontwerp en de diverse technische publicaties.
Bestekken overeenkomstig de RAW-systematiek en de Standaard RAW Bepalingen 2010 (CROW)
Gemeentelijke bepalingen:
Moederbestek Gemeente Amersfoort
Voetgangersvoorzieningen conform “voetpaden voor iedereen”
Nota Kwaliteit Openbare Ruimte, via de volgende internet link :
http://www.amersfoort.nl/smartsite.shtml?id=232696
Richtlijnen voor Inrichtingswerken in de Openbare Ruimte (RIOR)
Bomenprotocol Gemeente Amersfoort
Algemene Inkoopvoorwaarden Diensten en Leveringen Gem. Amersfoort, inclusief Addendum Ingenieursdiensten.
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1.2 Vorm

Alle schriftelijke documenten moeten zoveel mogelijk gescheiden per onderdeel overzichtelijk worden aangeleverd en zijn voorzien van een inhoudsopgave.
De producten in schriftelijke vorm dienen te voldoen aan het doel van het betreffende product door:
het bezitten van een nette en overzichtelijke lay-out;

2.

-

het hebben van een logische opbouw;

-

een goed begrijpbaar en correct gebruik van de Nederlandse taal.

ONTWERPEN

2.1 Schetsontwerp (SO)

Leveren tekeningen in de concept versie in 5-voud [aantal is vaak maatwerk; afhankelijk van project] ,als afdruk en via de mail in .pdf (enkelvoud), ten
behoeve van de gemeentelijke toetsing alsmede evt. toetsing door externen.
Leveren in de definitieve versie in 5-voud als afdruk en op cd-rom en/of usb-stick in 2-voud alsook via de mail.
De nieuwe situatietekeningen (schaal 1:200 / 1:500 / 1:1000 afhankelijk van het type project) moeten minimaal de volgende onderdelen (aangegeven in
hoofdlijnen) bevatten:
- bestaande ondergrond in lichtgrijs;
- ontwerp nieuwe situatie (incl. hoofdmaatvoering en locaties significante dwarsprofielen);
- tangentpunten en waarden van stralen en overgangsbogen;
- verhardingen en bestratingen;
- assen (nieuwe situatie);
- kniklijnen grondwerk en watergangen;
- werk- en eigendomsgrenzen;
- bestaande bebouwing en kavelgrenzen.
De tekeningen met maatgevende dwarsprofielen en details moeten minimaal de volgende onderdelen (in hoofdlijnen aangegeven) bevatten:
- bestaande en nieuwe situatie;
- maatvoering in zowel horizontale als verticale zin;
- verharding type en soort;
- hoogtematen (t.o.v. N.A.P.);
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- breedtematen (t.o.v. de as)
Op zekere punten waarbij een dwarsdoorsnede een meerwaarde en/of verduidelijking geeft t.o.v. de situatietekening deze evenzo aangeven/ opnemen.
Raming
De raming van kosten moet overeenkomstig de SSK-methode (CROW) worden opgezet. De raming moet eenvoudig en inzichtelijk worden opgezet, zodat
snel en adequaat wijzigingen zijn door te voeren.
Ontwerpnotitie
Het opstellen van een ontwerpnotitie waar in beschrijvende vorm het schetsontwerp wordt toegelicht. In de notities moeten o.a. worden beschreven de
uitgangspunten en randvoorwaarden, een inventarisatie van mogelijkheden c.q. onmogelijkheden en een beschrijving van het ontwerp van de betreffende
oplossing. Tevens moeten de volgende onderdelen worden opgenomen:
- probleemstelling (inventarisatie en analyse);
- knelpunten;
- gehanteerde richtlijnen en uitgangspunten;
- risicopunten, voorzien van motivatie;
- kritieke onderdelen, voorzien van motivatie
- oplossingsmogelijkheden; voor- en nadelen hierbij;
- ondergrondse infrastructuur;
2.2 Voorlopig Ontwerp (VO)

Het voorlopig ontwerp is een verdere uitwerking, detaillering van het schetsontwerp.
Leveren tekeningen in de concept versie in 5-voud [aantal is vaak maatwerk; afhankelijk van project] ,als afdruk en via de mail in .pdf, ten behoeve van de
gemeentelijke toetsing alsmede evt. toetsing door externen.
Leveren in de definitieve versie in 5-voud (als afdruk) en op cd-rom en/of usb-stick in 2-voud alsook via de mail.
Een openbaar wegverlichtingplan. Deze bestaat uit:
- Mast opstelling (stippenplan op situatietekeningen)
- Locatie en aantal schakelkasten (aangeven op tekening)
- Het kabelplan (indien een gemeentelijk eigen net wordt toegepast)
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Nieuwe situatietekeningen (schaal 1:200) Deze moeten minimaal de volgende onderdelen (aangegeven in hoofdlijnen) bevatten:
- bestaande ondergrond in lichtgrijs;
- bestaande bebouwing en kavelgrenzen (eigendomsgrenzen);
- Werkgrenzen / plangrenzen / grenzen uitgeefbaar terrein;
- ontwerp nieuwe situatie (incl. maatvoering en locaties significante dwarsprofielen);
- aanbiedingsplaatsen huisvuil en bijv. afvalcontainers;
- tangentpunten en waarden van stralen en overgangsbogen;
- verkantingen en grenzen verkantingsovergangen;
- verhardingen en bestratingen;
- kniklijnen grondwerk en watergangen;
- goten, kolken en putten;
- lichtmasten (stippenplan);
- K&l-tracé (bestaand en eventueel nieuw);
- groenvoorzieningen (bomen, bermen, en groenvakken);
Tekeningen met dwarsprofielen moeten minimaal de volgende onderdelen (in hoofdlijnen aangegeven) bevatten:
- bestaande en nieuwe situatie;
- verharding type en soort;
- nutstracé (kabel en leidingen strook);
- riolering;
- goten en kantopsluitingen (hoofdlijnen);
- groen, bomen/bermen (indien van toepassing)
- grondwerk ontgraven en verwerken;
- hoogtematen (t.o.v. N.A.P.);
- breedtematen (t.o.v. de as)
Op zekere punten waarbij een dwarsdoorsnede een meerwaarde en/of verduidelijking geeft t.o.v. de situatietekening deze evenzo aangeven/ opnemen.
Het Rioleringsplan (HWA/DWA). (schaal 1:500). De tekeningen moeten minimaal de volgende gegevens (in hoofdlijnen aangegeven) bevatten:
- stelseltype,
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-

diameters,
materialisering,
inspectieput locaties (stippenplan),
verhang (richting afvoer),
situatie ligging.

Tekeningen met technische details moeten de volgende details in hoofdlijnen aangeven:
- verhardingsopbouw en overgangen verhardingsconstructies;
- goten en kantopsluitingen;
- aansluiting van bestaand en nieuw te maken werk in langs- en dwarsrichting;
- bushaltehavens (indien van toepassing);
- DWA/HWA-rioleringdetails;
- Overige details.
Raming
Het betreft een verdere detaillering van de raming in de schetsontwerpfase.
De raming van kosten moet overeenkomstig de SSK–systematiek (CROW) zijn opgesteld. De raming moet eenvoudig en inzichtelijk worden opgezet, zodat
snel en adequaat wijzigingen zijn door te voeren.
Veiligheid en Gezondheid t.b.v. Ontwerpfase
Het opstellen en leveren van een veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) voor de Ontwerpfase, inclusief het V&G-dossier.
Het plan aanleveren met de onderbouwing van het plan (ingevulde checklisten, gemaakte afwegingen).
Bij de uitwerking van de opdracht moet ingevolge artikel 7 van het Arbobesluit, rekening gehouden worden met de algemene uitgangspunten van dat besluit
inzake veiligheid, gezondheid en welzijn tijdens de uitvoering. Het V&G-plan Ontwerpfase dient te worden voorzien van alle (ingevulde) checklisten en
gemaakte afwegingen die aan het tot stand komen van het Voorlopig Ontwerp ten grondslag hebben gelegen.
Het V&G-plan schriftelijk en digitaal aanleveren, het V&G-dossier alleen op schrift.
Ontwerpnotitie
Richtlijnen voor inrichtingswerken in de openbare ruimte
Afdeling Stedelijk Beheer

docsnummer 4776108 versie 1

november 2014
-148-

Het updaten (aanvullen, wijzigen) van de ontwerpnotitie van het schetsontwerp. In de notitie wordt in beschrijvende vorm het voorlopig ontwerp toegelicht.
In de notities moeten o.a. worden beschreven de uitgangspunten en randvoorwaarden, een inventarisatie van mogelijkheden c.q. onmogelijkheden en een
beschrijving van het ontwerp van de betreffende oplossing. Tevens moeten de volgende onderdelen worden opgenomen:
- probleemstelling (inventarisatie en analyse);
- knelpunten;
- gehanteerde richtlijnen en uitgangspunten;
- risicopunten, voorzien van motivatie;
- kritieke onderdelen, voorzien van motivatie
- oplossingsmogelijkheden; voor- en nadelen hierbij;
- ondergrondse infrastructuur;
2.3 Definitief Ontwerp (DO )

Het is een verdere uitwerking (‘verfijning / detaillering’) van het VO en betreft een volledig inrichtingsplan.
Leveren tekeningen in de concept versie in 10-voud [aantal is vaak maatwerk; afhankelijk van project] ,als afdruk en via de mail in .pdf, ten behoeve van de
gemeentelijke toetsing alsmede evt. toetsing door externen.
Leveren in de definitieve versie in 8-voud (als afdruk) en op cd-rom en/of usb-stick in 2-voud alsook via de mail.
Het DO omvat onder meer:
- Nieuwe situatietekeningen, schaal 1: 200 [oa. Materialisering, matenplan, uit te voeren werkzaamheden];
- dwarsprofielen (schaal 1:100 en/of 1:50);
- lengteprofielen (voorzien van NAP-hoogtematen);
- assentekening (voorzien NAP-hoogtematen);
- tekening met verhardingsconstructies en technische details;
- tekening t.b.v. de kapvergunning (aanvraag omgevingsvergunning);
- NAP-hoogtemaattekening voor de nieuwe situatie;
- waterhuishoudkundig plan in het gebied (incl. aansluiting op bestaande);
- rioleringsplan (tekeningen HWA/DWA, schaal 1:500) ;
- wegverlichtingplan (ontwerp incl. berekeningen) ;
- markering en (RVV) bebording;
Richtlijnen voor inrichtingswerken in de openbare ruimte
Afdeling Stedelijk Beheer

docsnummer 4776108 versie 1

november 2014
-149-

- landschappelijke inpassing (ontwerp bermen, groenvakken, bomen) ;
- Een verhardingsadvies (constructie opbouw) asfaltverhardingen;
- Inrichtingsplan openbare ruimte /ontwerp micro-milieu (bijv. muurtjes, prullenbakken, brievenbussen, detaillering kunstwerken, trafo’s/verdeelkasten
nutsvoorzieningen, ROVA-voorzieningen, blinde-/ slechtziendenvoorzieningen);
- Ontwerpnotitie (beschrijving DO);
- Grondbalans.
De nieuwe situatietekeningen (schaal 1:200) moeten minimaal de volgende onderdelen bevatten:
- bestaande ondergrond in lichtgrijs;
- bestaande bebouwing en kavelgrenzen (eigendomsgrenzen);
- Werkgrenzen / plangrenzen;
- ontwerp nieuwe situatie (incl. maatvoering, hoogtemaatgegevens, en locaties dwarsprofielen);
- hoofdassen van de te maken / reconstrueren rijbanen;
- tangentpunten en waarden van stralen en overgangsbogen;
- nieuwe tracés van nutsleidingen, alsmede de uitleggers naar de kavels;
- verkantingen en grenzen verkantingsovergangen;
- verhardingen en bestratingen (tot en met niveau van bijv. ‘verloopbanden’);
- kniklijnen grondwerk en watergangen;
- goten, kolken en putten (incl. materialisatie);
- lichtmasten en schakelkasten;
- groenvoorzieningen;
- inrichtingselementen openbare ruimte.
De hoogtemaat-gegevens moeten minimaal de volgende onderdelen bevatten:
- hoogtematen t.o.v. N.A.P. om de 20 m1 op kantverharding of minder indien nodig voor de duidelijkheid van de uitvoering;
- kruinlijn.
De assentekening (schaal 1:500)
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Op deze tekening dienen assen van de te maken / reconstrueren rijbanen worden aangegeven inclusief de uitzetmaten van de te maken / reconstrueren
rijbanen. De tekening voorzien van lijsten van alle assen, met coördinaten om de 10 meter (afstand is projectafhankelijk)
De tekeningen met dwarsprofielen moeten minimaal de volgende onderdelen bevatten:
- bestaande en nieuwe situatie;
- verharding en fundering;
- riolering;
- goten en kantopsluitingen;
- nutstracé (kabel en leidingen strook);
- groen (bomen/bermen);
- grondwerk ontgraven en verwerken;
- hoogtematen (t.o.v. N.A.P.);
- breedtematen (t.o.v. de as);
- lengteprofielen.
Op zekere punten waarbij een dwarsdoorsnede een meerwaarde en/of verduidelijking geeft t.o.v. de situatietekening deze evenzo aangeven/ opnemen.
Op de tekeningen met technische details de volgende details uitwerken:
- verhardingsopbouw;
- goten en kantopsluitingen;
- straatwerkoplossingen en/of verbanden;
- aansluiting van bestaand en nieuw te maken werk in langs- en dwarsrichting;
- bushaltehavens (indien aanwezig);
- overgangen verhardingsconstructies;
- DWA/RWA-rioleringsdetails.
Het Rioleringsplan (HWA/DWA) (schaal 1:500). Het betreft berekeningen met uitgangspunten. De tekeningen moeten minimaal de volgende gegevens
bevatten:
- ontwerp nieuwe situatie,
- stelseltype,
Richtlijnen voor inrichtingswerken in de openbare ruimte
Afdeling Stedelijk Beheer

docsnummer 4776108 versie 1

november 2014
-151-

-

diameters en opgave berging,
materialisering,
ontwateringplan zoals kolken incl. uitleggers,
hoogte bob buizen rioolstrengen met stroomrichting,
puthoogtes en evt. overstorten /drempels ,
verhang,
situatie ligging,
dieptes,
aansluiting riolering op bestaande,
afwatering kavels en/of openbare ruimte,
indien van toepassing: een drainageplan.

Landschappelijke inpassing (beplantingsplan)
In het beplantingsplan dient het volgende in elk geval te worden opgenomen: hoeveelheden, verwijzing boomnummers, plantvakken, plantsoort,
leveringsmaten en kwaliteitsomschrijving .
Bij het beplantingsplan dient een boombeschermingsplan te worden opgesteld t.a.v. de ondergronds en bovengronds te nemen maatregelen, met als
uitgangspunt het zorgdragen voor een duurzame instandhouding van de bomen. E.e.a. gebaseerd op de “Boom effect rapportage“ en het bomenprotocol.
Advisering t.a.v. maatregen voor standplaatsverbetering voor bomen. Incl. aan te brengen voorzieningen t.p.v. de wortelzone’s voor toekomstige uitbreiding
van de ondergrondse infra.
Verhardingsadvies
Het opstellen en leveren van een advies m.b.t. constructieopbouw asfaltverharding.
Het advies dient in ieder geval te bevatten:
- advies funderingslaag;
- advies asfaltconstructie (soort, type en dikte van de onderlinge asfaltlagen);
- advies voor de bovenste asfaltlaag (deklaag);
- berekeningen en conclusies.
Het zoveel mogelijk toepassen van gebruikte materialen (zgn. secundaire bouwstoffen).
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Verhardingsadvies voor de rijbanen op basis van een ontwerplevensduur van 20 jaar.
Leveren rapport als afdruk, in drievoud en digitaal (pdf) in enkelvoud.
Raming
Het ramen en leveren van een gedetailleerde kostenraming met betrekking tot de bouwkosten c.q. aanlegkosten voor het definitieve ontwerp. De raming moet
eenvoudig en inzichtelijk worden opgezet, zodat snel en adequaat wijzigingen zijn door te voeren.
Veiligheid en Gezondheid t.b.v. Ontwerpfase
Het betreft een update van het veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) voor de Ontwerpfase, inclusief het V&G-dossier welke in de voorlopige
ontwerpfase is opgesteld.
Het plan aanleveren met de onderbouwing van het plan (ingevulde checklisten, gemaakte afwegingen).
Bij de uitwerking van de opdracht moet ingevolge artikel 7 van het Arbobesluit, rekening gehouden worden met de algemene uitgangspunten van dat besluit
inzake veiligheid, gezondheid en welzijn tijdens de uitvoering. Het V&G-plan Ontwerpfase dient te worden voorzien van alle (ingevulde) checklisten en
gemaakte afwegingen die aan het tot stand komen van het Definitief Ontwerp ten grondslag hebben gelegen.
Het V&G-plan schriftelijk en digitaal aanleveren, het V&G-dossier alleen op schrift.
Ontwerpnotitie
Het updaten (aanvullen, wijzigen) van de ontwerpnotitie van het voorlopig ontwerp. In de notitie wordt in beschrijvende vorm het definitief ontwerp
toegelicht. In de notities moeten o.a. worden beschreven de uitgangspunten en randvoorwaarden, een inventarisatie van mogelijkheden c.q. onmogelijkheden
en een beschrijving van het ontwerp van de betreffende oplossing. Tevens moeten de volgende onderdelen worden opgenomen:
- probleemstelling (inventarisatie en analyse);
- knelpunten;
- gehanteerde richtlijnen en uitgangspunten;
- risicopunten, voorzien van motivatie;
- kritieke onderdelen, voorzien van motivatie
- oplossingsmogelijkheden; voor- en nadelen hierbij;
- ondergrondse infrastructuur;
- inzicht in het grondverzet in het gebied (grondbalans);
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3.

welke knelpunten nog moeten worden opgelost;
welke gegevens nog noodzakelijk zijn t.b.v. start bestekfase;
een uiteenzetting van de mogelijke bouwroutes tijdens de realisatie;
een uiteenzetting van de fasering in resp. bouw- en woonrijp fase.

RAW-BESTEK
Het bestek, opgesteld volgens de RAW-systematiek en het moederbestek van de gemeente, met bijbehorend inschrijvingsbiljet, inschrijvingsstaat, Eigen
Verklaring, tekeningen en bijlagen vormen de basis voor realisatie van het project. Het RAW-bestek is een technische vertaling van de bestektekeningen. In
het bestek moeten alle activiteiten worden opgenomen, die nodig zijn voor een goede uitvoering. Tevens dient een postenboek (berekende bestekpost
hoeveelheden) te worden aangeleverd. Tot slot behoort het opstellen en leveren van een gedetailleerde kostenraming (besteksposten niveau) tot de opdracht.
Bijlagen van het bestek zijn :
- Bestektekeningen;
- Milieu onderzoekrapporten (verharding en grond)
- V&G-plan ontwerpfase;
- Grondbalans;
Aanleveren Bestek
Het bestek moet minimaal één maal in concept ter toetsing samen met de bestektekeningen en bijlagen worden ingediend. Na de verwerking van de
toetsopmerkingen moet deze als het definitieve bestek net bijlagen, gelijktijdig met de definitieve bestektekeningen, worden geleverd.
Met dit definitieve bestek wordt de aanbestedingsfase ingegaan.
 conceptbestek, compleet, in gedrukte vorm, dubbelzijdig en voorzien van een ringband, in acht(8)voud.
 het definitieve bestek (voor een laatste check) in gedrukte vorm en voorzien van een ringband, dubbelzijdig afgedrukt (m.u.v.
inschrijvingsdocumenten), in enkelvoud.
 Definitieve bestekken (compleet) met aparte Nota(s) van Inlichtingen:
- hard-copy (gedrukte vorm) en voorzien van een ringband, in acht(8)-voud,
- inclusief Cd-rom, in RSU- Standaard Uitwisselingsformaat alsook in .pdf,
- Via de Email in zowel RSU-formaat alsook in .pdf formaat.
Richtlijnen voor inrichtingswerken in de openbare ruimte
Afdeling Stedelijk Beheer

docsnummer 4776108 versie 1

november 2014
-154-

WERKBESTEKKEN
Te overhandigen aan de projectleider uiterlijk bij het verstrekken van het gunningadvies werkbestekken [inclusief bijbehorende tekeningen en bijlagen]. Dit
betreft het goedgekeurde definitieve bestek waarin de, n.a.v. de gehouden inlichtingen in de aanbestedingsfase, nota(s) van inlichtingen is (zijn) verwerkt.
− in gedrukte vorm en voorzien van een ringband, in acht(8)-voud; dubbelzijdig afgedrukt (m.u.v. inschrijvingsdocumenten) in een afwijkende kleur, bvb
lichtgeel, met duidelijk de tekst “WERKBESTEK” er op vermeld,
− op cd-rom (2 stuks) en via de E-mail in RSU-formaat alsook via de Email in .pdf formaat;
Postenboek
Het betreft in de kolommen ‘omschrijving’ en ‘hoeveelheid resultaatsverplichting ‘ en ‘hoeveelheden bouwstof‘ van het RAW-bestek (werkbestek)
opgenomen bestekposthoeveelheden. In het postenboek de postnummers, postomschrijvingen en alle hoeveelheden, die nodig zijn voor uitvoering van het
werk en in het bestek zijn opgenomen, narekenbaar en traceerbaar weergeven.
De berekende hoeveelheden, de uitgangspunten voor de berekening, de berekeningen van de gedetailleerde hoeveelheden met ondersteunende tekeningen
en/of schetsen onderbouwen (narekenbaar en traceerbaar).
De tekeningen en schetsen voorzien van duidelijke verwijzingen naar de desbetreffende hoeveelheden en berekeningen. Het postenboek analoog aanleveren
in enkelvoud bij aanleveren van het werkbestek.
Wijzigingen in hoeveelheden, bijv. als gevolg van de nota(s) van inlichtingen met duidelijke verwijzing in het postenboek verwerken.
Grondbalans
Inzicht in het grondverzet; te ontgraven, te vervoeren, te leveren en te verwerken grondsoorten. Per grondsoort gescheiden aangeven. Uitgesplitst per
grondwerk bestekspost. Duidelijke verwijzingen naar deze bestekpostnummers aangeven.
Veiligheid-e n gezondheidsplan
Het V&G-plan Ontwerpfase (uit de DO-fase) maakt deel uit het bestek (als een bijlage).
Bestekraming
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De bestekraming (RAW) moet minimaal zowel in conceptfase, tegelijkertijd met het conceptbestek, ter toetsing worden ingediend alsook één maal bij
aanlevering van het definitieve bestek. Tevens dient er een bestekraming van het definitieve bestek inclusief Nota(s) van Inlichtingen te worden geleverd
(levering minimaal 1 werkdag voordat de aanbesteding plaatsvindt).
Als uitgangspunt voor de bestekraming dienen de in deel 2.2 van het RAW-bestek genoemde bestekposten.
Per bestekpost onderbouwing samenstellen uit de factoren materiaal, materieel en arbeid (productie).
Het resultaat moet op de volgende wijze worden ingediend:
− som van de bestekposten tot aan het subtotaal, daaronder de staartkosten zoals: Eenmalige Kosten, Uitvoeringskosten, Algemene Kosten, Winst & Risico
en Stelpost(en),
− de conceptraming in gedrukte vorm,
− de definitieve raming op CD-rom, in een ZSU-Standaard Uitwisselingsformaat, en tevens als een spreadsheet (Excel) in gedrukte vorm , in tweevoud,
− Raming werkbestek op cd- rom, in ZSU en Excel , en als afdruk in tweevoud.
− Tevens leveren via E-mail in de formaten Excel en .pdf.
4.

TEKENINGEN

4.1 Tekeningen algemeen

De bestektekeningen zijn een verdere (technische) uitwerking van het definitief ontwerp (DO). De tekeningen zijn van dusdanige gedetailleerde informatie
voorzien dat opname in het RAW-bestek geschikt is. Het definitief ontwerp is de basis voor de bestektekeningen.
Het ontwerp moet digitaal en uitleesbaar zijn met de gemeentelijke automatiseringssystemen (DXF-formaat). Minimaal moeten alle 'breeklijnen' zoals assen,
kanten verharding, bermlijnen, taludlijnen, snijdingen met het maaiveld, insteken en bodems van sloten in het ontwerp worden vastgelegd.
De tekeningen inclusief standaard tekeninghoofd vervaardigen naar voorbeeld van de ‘standaard legenda tekening’ van de gemeente Amersfoort. Door de
opdrachtnemer mag alleen in de daarvoor bestemde ruimte in het standaard tekeninghoofd een firmastempel worden aangebracht.
De tekeningen moeten zijn voorzien van een Noordpijl.
Het combineren van werkonderdelen is alleen in overleg met de opdrachtgever toegestaan.
Indien geen schalen vermeld, zodanig een schaal hanteren dat alle maatvoering, materialisatie en uit te voeren werkzaamheden duidelijk op de tekening
kunnen worden aangegeven. Dit in overleg met de gemeente bepalen.
Van de concepttekeningen moet ook de versie worden bijgehouden.
Definitieve tekeningen en wijzigingen zijn pas geldend als deze in het tekeninghoofd zijn voorzien van een paraaf van de projectverantwoordelijke(n),
Richtlijnen voor inrichtingswerken in de openbare ruimte
Afdeling Stedelijk Beheer

docsnummer 4776108 versie 1

november 2014
-156-

Alle tekeningen dienen zowel digitaal in dxf formaat, DWG en pdf formaat als grafisch [afdruk] te worden aangeleverd. De digitale versie aanleveren op CDrom en/of via de usb-stick en via de e-mail.
De aangeleverde digitale tekeningen op CD-rom moeten zijn voorzien van een etiket met daarop aangegeven:
- projectnaam;
- datum;
- datum van eventuele wijziging (concept, definitief, versie);
- naam opdrachtgever [Gemeente Amersfoort]
- naam opdrachtnemer [naam bedrijf/afdeling ]
Situatietekeningen moeten in de juiste RDN-coördinaten staan, incl. ruitkruizen met de juiste X-, Y-coördinaten in millimeters (Z- coördinaten zijn gewenst /
is projectafhankelijk).
De concept - bestektekeningen moeten minimaal éénmaal ter toetsing samen met het conceptbestek bij de opdrachtgever worden ingediend. Na het verwerken
van de toetsopmerkingen moeten deze als definitieve tekeningen, gelijktijdig met definitieve bestek, worden geleverd.
Details zoveel mogelijk toepassen op de corresponderende tekeningen, zo nodig aparte detailtekeningen maken.
Documentenlijst
Alle tekeningen en documenten moeten op een tekeningenlijst worden bijgehouden door het registreren van de datum, waarop de tekening en/of document
voor de eerste keer definitief is vastgesteld en elke datum waarop een formele wijziging is doorgevoerd. Bij het aanleveren van tekeningen moeten altijd de
bijbehorende actuele documentenlijst(en) worden meegeleverd.
4.2 Bestektekeningen
De tekeningen in concept in acht(8)voud ter toetsing indienen. De definitieve tekeningen tevens leveren, grafisch (afdruk) in acht(8)voud.
Bestektekeningen zijn onder andere:
- Situaties (overzichttekening met werkfasering);
- Nieuwe Situatietekeningen, schaal 1:200 [oa. materialisering, matenplan, uit te voeren werkzaamheden];
- te slopen verhardingen (o.a. verhardingconstructies, funderingen, asfaltfreesvakken en opruimingswerkzaamheden);
- Nieuwe situatie: Inrichtingsplan openbare ruimte;
- te maken verhardingen (o.a. asfalt, elementenverhardingen, kantopsluitingen, afwatering, bermen);
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-

Rioleringstekeningen (HWA / DWA);
Nieuwe Situatie: bebakening, markering en bebording en wegmeubilair;
Nieuwe Situatie: Openbare (weg)verlichting;
bestaande en nieuwe hoogtemaat tekening (NAP);
Landschappelijke inpassing (bestaand, nieuw en constructie);
Dwarsprofielen inclusief hoogtematen (bestaand en nieuw) schaal 1:100 en/of 1:50;
Lengteprofielen;
Assentekening;
Principe verkeersplan (tijdelijke verkeersmaatregelen met omleiding en –faseringplan)
technische details.

De nieuwe situatietekeningen, schaal 1:200, moeten minimaal de volgende onderdelen bevatten:
- bestaande naverkende ondergrond in lichtgrijs;
- bestaande bebouwing en kavelgrenzen (eigendomsgrenzen);
- werkgrenzen / plangrenzen;
- ontwerp nieuwe situatie (incl. maatvoering, hoogtemaat gegevens, en locaties dwarsprofielen);
- assen van de te maken/reconstrueren rijbanen en fietspaden;
- tangentpunten en waarden van stralen en overgangsbogen;
- verkantingen en grenzen verkantingovergangen;
- nieuwe tracés van nutsleidingen, alsmede de uitleggers naar de kavels;
- implementatie van het verhardingadvies;
- verhardingen en bestratingen (incl vermelding allerlei type en soort betonbanden);
- kniklijnen grondwerk en watergangen;
- goten, kolken en putten (incl. materialisatie);
- landschappelijke inpassing (locatie soort bomen, bermen en groenvakken);
- openbare verlichting (locatie lichtmasten, schakelkasten en ligging grondkabel);
- bestaande bebouwing;
- verkeers- , fasering- , en omleidingplan ;
- inrichtingelementen openbare ruimte.
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De assentekeningen
Op deze tekening dienen assen van de te maken / reconstrueren rijbanen/fietspaden worden aangegeven inclusief de uitzetmaten van de te maken /
reconstrueren rijbanen/fietspaden. De tekening voorzien van lijsten van alle assen, met coördinaten om de 10/25 meter.
De situatietekeningen ‘markeringen, bebakening en bebording’ moeten minimaal de volgende onderdelen bevatten:
- kantverhardingen;
- werkgrenzen / eigendomsgrenzen;
- openbare verlichting (lichtmasten, configuratie, locatie, bekabeling, kast);
- markeringen, bebakening, straatmeubilair en bebording;
- overzicht locatie bomen;
- principedwarsprofiel betreffende plaats van de nieuwe markering incl. maatvoering).
Op de tekeningen met technische details de volgende details uitwerken:
- verhardingsopbouw;
- goten;
- kantopsluitingen (materialisatie, zoals bijv. oplossingen van verloopbanden bij aansluitingen div. afmetingen, enz);
- aansluiting van bestaand en nieuw te maken werk in langs- en dwarsrichting;
- straatwerkoplossingen en/of verbanden;
- bushaltehavens;
- overgangen verhardingsconstructies;
- DWA/HWA - rioleringdetails (aansluitingen, putten, hoogtes, strengen, oplossingen, enz).
De tekeningen met de DWA/HWA rioleringen moeten minimaal de volgende gegevens bevatten:
- stelseltype,
- diameters,
- materialisatie,
- locatie kolken en uitleggers,
- rioolstrengen met stroomrichting,
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hoogte bob buizen,
puthoogtes en overstorten / drempels,
verhang,
situatie ligging (t.o.v. as),
aansluiting op bestaande stelsels,
afwatering kavels c.q. openbare ruimte,
drainage;
dieptes/hoogtes (t.o.v. NAP).

De tekeningen met dwarsprofielen (1:50) moeten minimaal de volgende onderdelen bevatten:
- bestaande en nieuwe situatie;
- werkgrenzen, eigendomgrenzen, grenzen uitgeefbaar terrein;
- verharding en fundering;
- openbare verlichting (lichtmasten, grondkabel);
- rioleringen;
- goten en kantopsluitingen;
- nutstracé (kabel en leidingen strook);
- groen (bomen/bermen, groenvakken);
- grondwerk ontgraven en verwerken;
- hoogtematen (t.o.v. N.A.P.);
- breedtematen (t.o.v. de as).
- Lengteprofielen over de hoofdassen;
Op zekere punten waarbij een dwarsdoorsnede een meerwaarde c.q. verduidelijking geeft t.o.v. de situatietekening deze evenzo aangeven/ opnemen.
De hoogtemaat - tekening moeten minimaal de volgende onderdelen bevatten:
- as-gegevens van de te maken/reconstrueren rijbanen;
- hoogtematen t.o.v. N.A.P. om de 20 m1 op kantverharding of minder indien nodig voor de duidelijkheid van de uitvoering;
- kruinlijn.
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De tekeningen met het principe verkeersplan moeten minimaal de volgende onderdelen bevatten:
- Bij het principe- verkeersplan moet in het geheel rekening gehouden worden dat te allen tijde de verkeersveiligheid in zijn geheel en de bereikbaarheid
van aanliggende scholen, winkels, bedrijven, woningen, etc. moet zijn gewaarborgd.
- Het principe- verkeersplan betreft niet alleen de plaatselijke omleidingen, maar ook het omleiden van doorgaand verkeer op de routes buiten het
werkgebied en dient als basis voor verdere uitwerking in de uitvoering door de aannemer.
- Over de tijdelijke verkeersmaatregelen (het omleiding- en faseringsplan) moet nader overleg plaatsvinden. Voor dit overleg dient de
wijkverkeerskundige van de afdeling Verkeer van de gemeente Amersfoort te worden betrokken. Het initiatief tot het voeren van dit overleg ligt bij de
opdrachtnemer.
Dit overleg moet resulteren in nadere randvoorwaarden voor deel 3 van het te maken bestek en het vaststellen van de verkeersmaatregelen/omleidingen
als basis voor de uitvoeringsfase. De tekeningen met verkeersmaatregelen/omleidingen/faseringen maken uiteindelijk deel uit van de bestek- en
werktekeningen.
- Betreft het opstellen en leveren van randvoorwaarden en eisen waarbinnen het werk uitgevoerd moet worden. Deze randvoorwaarden en eisen moeten
worden opgenomen als een bijlage van het te maken bestek.
- Het resultaat moet zijn:
- Een faseringplan,
- Een omleidingplan, tekeningen schaal 1:500
- tijdelijke verkeersmaatregelen w.i.u.,
- memo randvoorwaarden en eisen.
Landschappelijke inpassing (beplantingsplan)
In het beplantingsplan dient het volgende in elk geval te worden opgenomen: hoeveelheden, verwijzing boomnummers, plantvakken, plantsoort,
leveringsmaten en kwaliteitsomschrijving .
Bij het beplantingsplan dient een boombeschermingsplan te worden opgesteld t.a.v. de ondergronds en bovengronds te nemen maatregelen, met als
uitgangspunt het zorgdragen voor een duurzame instandhouding van de bomen. E.e.a. gebaseerd op de “Boom effect rapportage“ en het bomenprotocol.
Het advies t.a.v. maatregen voor standplaatsverbetering voor bomen. Incl. aan te brengen voorzieningen t.p.v. de wortelzone’s voor toekomstige uitbreiding
van de ondergrondse infra dient te worden uitgewerkt en dusdanig dat opname in het bestek mogelijk is.
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5.

DIVERSEN
Er zijn specifieke project onderdelen die nog niet zijn ‘uitgeschreven’. Specifieke producteisen van deze onderdelen voor zowel bestek als tekeningen voor
bijvoorbeeld :
- Kunstwerken (bruggen, viaducten , enz.);
- Sloop opstallen;
- Grondverwerving;
- Verkeersregelinstallaties (VRI);
- Bewegwijzering (ANWB).
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BIJLAGE 2:

Standaardformulieren

De volgende standaardformulieren zijn beschikbaar:
1.
Meldingsformulier inrit (nog niet digitaal verkrijgbaar, maar kan wel worden verkregen bij de afdeling VTH)
2.
Aanvraagformulier voor instemming / vergunning werkaamheden kabels en leidingen (http://www.amersfoort.nl/4/vergunningenloket/Overigevergunningen-en-meldingen/Kabels-leggen.html)
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BIJLAGE 3:

Abri’s

Belangrijk hierbij is de zichtbaarheid en onderhoudsruimte van (reclame) abri’s. Amersfoort heeft een contract met CBS Outdoor tot 1 juli 2017 voor het
plaatsen en onderhouden van abri’s in de hele gemeente. Voorwaarde is dat CBS Outdoor of opvolgende partij het reclamepaneel kan exploiteren. Om de abri’s
te kunnen exploiteren en dus onderhouden is het noodzakelijk dat de reclamevitrines en -uitingen altijd goed zichtbaar zijn. Om dit te realiseren moet de locatie
aan een aantal voorwaarden voldoen:

•
•
•
•
•
•
•

binnen een afstand van 25 meter rondom de abri, althans voor zover binnen de zichtlijn van de reclamevitrine, (vanuit de rijbaan) mogen geen andere
objecten geplaatst zijn of worden (noodzakelijke verkeersaanduidingen uitgezonderd); zie bovenstaande tekening.
Struiken e.d. direct rondom of in de zichtlijn van de abri dienen zeer laag te worden gehouden (20 cm) zodat het zicht op de reclame-uiting goed is en
blijft;
Minimaal 1 tegel rondom de abri aanbrengen zodat onderhoud goed kan worden uitgevoerd;
Indien bij een abri een prullenbak wordt geplaatst dient deze altijd te worden uitgelijnd aan de achterzijde, rechts van de abri. De prullenbak zodanig
plaatsen dat deze geen belemmering vormt voor het onderhoud van de abri;
Indien bij een abri een fietsenrek o.i.d. wordt geplaatst dient deze achter de abri te worden geplaatst zodat de fietsen niet het zicht op de
reclamevitrine benemen. Indien plaatsing achter de abri niet mogelijk is dient het fietsenrek, met inachtname van de vrije zichtlijn, minimaal 5 meter
van de abri af te worden geplaatst. Het rek nooit aan de zijde van de reclamevitrine plaatsen.
Haltepalen bij de abri zodanig plaatsen dat het zicht op de reclame-uiting goed is en blijft
De abri - indien mogelijk - zo dicht mogelijk aan de rijbaan plaatsen (1,80 m + band).
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•
•

Rondom de abri is minimaal 60 centimeter ruimte nodig voor herstel- en reinigingswerkzaamheden.
De betonnen bodemplaat heeft een afmeting van 5 x 1.20 meter.
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BIJLAGE 4:

Voorwaarden aanleg en onderhoud beplantingen

Bomen
Plantwerkzaamheden:
• er mag uitsluitend worden geplant in de periode van 15 november tot 15 april. Onderhoud bomen eerste
jaar: controle: 2 x per jaar, of op aanwijzing.
- controleren op beschadigingen. Kleine beschadigingen behandelen. Bij grote beschadigingen beslissen
tot vervanging;
- controle van boompaal/-palen en bevestigingsmateriaal;
- boomspiegel:
• onkruidvrij maken boomspiegel, volgens R.A.W. 1995, kwaliteitsniveau A; verwijderen
• stamschot/wortelopschot, 1 x per jaar;
• water geven: controle vochtvoorziening gedurende het gehele groeiseizoen, indien nodig water geven. Bij aanplant na 15 maart dient, ter beoordeling
van Stedelijk Beheer, direct na aanplant te worden gestart met het geven van water;
• Halfwas bomen:
- de bomen moeten door de initiatiefnemer, samen met een vertegenwoordiger van Stedelijk Beheer, opdrachtgever op de locatie van herkomst
worden gekeurd en gemerkt;
• Er mag uitsluitend worden geplant in de periode van 15 november tot 15 april.
• Indien volgens de IBR wordt gewerkt valt de plantperiode en het watergeven onder de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer en is gerelateerd
aan de contractueel vastgelegde groeiprestaties in de beplantingsfilm/groeicurve.
Richtlijnen voor het snoeien van straatbomen (voor het planten).
• Het snoeien kan het beste direct voor het planten worden uitgevoerd;
• Het snoeien moet zijn gericht op het brengen van evenwicht tussen kroon en wortelgestel waarbij de vorm van de boom behouden moet
blijven; voor zover mogelijk, en de omvang van de kroon dit toelaat, moet rekening worden gehouden met de doorgangshoogte van het
verkeer; beschadigde takken inkorten of verwijderen.
• Boom "op kop zetten" en onderste takken wegnemen, zodat het aantal te verwijderen takken later minimaal kan
zijn; indien een z.g. "dubbele kop" aanwezig is of dreigt te ontstaan, dan één kop verwijderen;
• Spaar de meest ontwikkelde en recht naar bovengegroeide topscheut;
• Spaar bij topscheuten van gelijke grootte de tak die na het planten naar de westzijde gericht zal zijn;
• Neem een dubbele top niet te kort langs de stam weg, laat een klein "kapstokje" zitten, dit is om te voorkomen dat de topscheut nodeloos wordt
verzwakt en bij sterke wind op de snoeiwond afbreekt;
• Schuurtakken wegnemen;
• Eventueel aanwezig waterlot (zuigers) glad bij de stam verwijderen;
• "overtollige" takken wegnemen waarbij voor een regelmatige verdeling van de twijgen rond de stam wordt zorggedragen;
• Overige gesteltakken enigszins terugsnoeien (beslist geen kapstokken"). Deze takken moeten op een buitentoog worden teruggesnoeid;
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•
•

Bij de wortelsnoei zo weinig mogelijk wegnemen en de worteleinden vlak, dus met een scherp mes of snoeischaar afsnijden.
Indien volgens de IBR wordt gewerkt is het snoeien bij straatbomen gericht op het voorkomen van takken voor zover de gemeentelijke aansprakelijkheid
geldt. Voor alle overige bomen zijn snoeiwerkzaamheden niet aan de orde.

Bijzondere regels.
Naast de algemene regels voor het snoeien gelden voor het planten van een aantal boomsoorten nog enkele bijzondere regels:
• Beuken: de beuk heeft een dunne bast, die tegen zonnebrand moet worden beschermd. Daarom de stam zo veel mogelijk bedekt houden. Dunne takjes
• Zoveel mogelijk sparen, zodat een schaduwgevend scherm rondom de stam blijft bestaan. Eventueel alleen enkele zwaardere takken uit de
"bemanteling" wegsnoeien. De resterende takken niet insnoeien;
• Iepen: de iep is bijzonder gevoelig voor inscheuren. Gebruik daarom altijd goed scherp snoeigereedschap;
• Berk en Meidoorn: alleen de zwaardere takken uitlachten. De resterende takken niet insnoeien;
• Kastanjes Lijsterbes Essen: gehele takken uitnemen. Overblijvende gesteltakken niet terugsnoeien;
• Populieren en Wilgen:iets zwaarder terugsnoeien dan in de algemene regels aangegeven is. Zo nodig de kop terugnemen, op een goed ontwikkelde
zijknop;
• Malussen: Zo nodig enkele takken wegsnoeien;
• Prunussen: Afhankelijk van soort algemene regels toepassen (bv. Prunus avium plena Schnee) of volstaan met het uitlachten van enkele takken (bv.
Prunus serr. Kwanzan);
• Magnolia: weinig snoeien;
• Gleditsia: weinig snoeien
• Ailanthus: weinig snoeien.
Heesterbeplanting

Algemeen:
Indien volgens de IBR wordt gewerkt zijn dunningen en overige snoeiwerkzaamheden niet aan de orde. De enige werkzaamheden bestaan uit selectief maaien
van de kruidenvegetatie zulks in overleg met de stadsbioloog van de gemeente.
Plantwerkzaamheden:
• Er mag uitsluitend worden geplant in de periode van 1 november tot 15 april.
Onderhoud eerste jaar
bosbeplanting, bosplantsoen en struweel:
• Het onderhoud is gericht op het voorkomen van verstikking en vochtconcurrentie. Hiertoe dient del kruidenvegetatie plaatselijk te worden gemaaid of
geschoffeld. Afhankelijk van de typering van de kruidenvegetatie en gewenste soorten naar voedselrijk of -arm dient het vrijkomende organische materiaal wel
of niet te worden verwijderd. Een en ander op aanwijzing van de afdeling Stedelijk Beheer. De onkruidbeheersing moet voldoen aan de Standaard R.A.W.bepalingen, kwaliteitsniveau C; grove en fijne heesters:
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Onkruidvrij maken plantvakken door middel van een handmatige en/of mechanische bodembewerking. Kwaliteitsniveau B;
struikrozen:
Aanbrengen van een organische bemesting van gemalen stalmest, direct na aanplant;
Voorjaarssnoei in maart, bij vorstvrij of licht vriezend weer. De snoei mag alleen worden
Uitgevoerd indien redelijkerwijs geen vorstperiode meer wordt verwacht;
Bodembewerking d.m.v. cultivateren in maart/april.
Onkruidbeheersing volgens de R.A.W.-Standaardbepalingen, kwaliteitsniveau A,
Bemesten met kunstmest NPK 12+10+18, 2x, in groeiseizoen;
Bemesten met molmmest,1 x, in najaar, 1 m3 per are;
Uitknippen uitgebloeide bloemen, frequentie 3x per jaar;
Hagen:
Losse hagen, onkruidvrij maken haagvoet door middel van schoffelen, kwaliteitsniveau B;
Strakke hagen, onkruidvrij maken haagvoet door middel van schoffelen, kwaliteitsniveau A;
Knippen, lx, conform de R.A.W.-Standaardbepalingen artikel 51.02.23.

Vaste planten/perkplanten/bloembakken
Plantwerkzaamheden:
• Vóór het planten dient het plantvak gefreesd en geëgaliseerd te worden;
• Indien nodig dient 24 uur voor het planten van eenjarigen het plantvak beregend te worden.
Planten:
• vaste planten: moeten in april bij vorstvrij weer worden geplant.
• perkplanten:
- eenjarigen medio mei planten;
- tweejarige planten, afhankelijk van de soort, medio oktober of medio maart;
- bollen/knollen: Afhankelijk van de soort medio november of medio april;
- narcissen - crocus: medio september tot medio oktober;
• er moet een goede aansluiting tussen het grondmengsel en het wortelgestel tot stand worden gebracht.
Onderhoud eerste jaar
De onkruidbeheersing moet worden uitgevoerd volgens de Standaard R.A.W: bepalingen 1995, kwaliteitsniveau A.
• Vaste planten: onkruidbeheersing en indien nodig water geven;
• Perkplanten, eenjarigen: onkruidbeheersing en indien nodig water geven;
• Uitknippen uitgebloeide bloemen, 3 x per jaar.
• Bemesten met mengmeststof NPK 12+10+18 bij planten en in juli;
• Verwijderen en afvoeren plantmateriaal medio oktober bij eenjarigen; geplant medio oktober: bemesten met mengmeststof NPK 12+10+18 in voorjaar;
onkruidbeheersing;
• Verwijderen en afvoeren plantmateriaal, medio mei;
• Perkplanten, tweejarige, geplant medio maart: onkruidbeheersing indien nodig water geven; bemesten met mengmeststof NPK 12+10+18 bij planten;
verwijderen en afvoeren plantmateriaal medio mei;
• Bollen en knollen:
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Onkruidbeheersing;
Indien nodig water geven;
Verwijderen en afvoeren bollen/knollen afhankelijk van de soort in juni of oktober;
Bloembakken, perkplanten: onkruidbeheersing;
Water geven, 12-15 x;
Verwijderen uitgebloeide bloemen, frequentie 12 x;
Zo nodig vervangen van verloren gegaan plantmateriaal; verwijderen bakken medio oktober;
Bloembakken, gemengde beplanting van perkplanten en groenblijvende beplanting: onkruidvrij maken van bakken door schrepelen, frequentie 26 x
Per jaar, afvoeren van het vrijkomende organische materiaal;
Water geven, 26-3 0 x;
Verwijderen uitgebloeide bloemen, frequentie 12 x; zo
nodig vervangen van verloren gegaan plantmateriaal.
wisselen perkplanten per seizoen.

Gras
Inzaaien/bezoden
Gazon/speelweide, gewerkt moet worden volgens de Standaard R.A.W: bepalingen:
• Artikel 51.02.07 Zaaien en bezoden, algemeen
• Artikel 51.02.08 Graszoden, verwerking
• Artikel 51.06.04 Graszaadmengsels, levering
• Artikel 51.06.05 Graszoden, levering
Bermen, hooiland, inzaaien, gewerkt moet worden volgens de Standaard R.A.W.-bepalingen:
• Artikel 51.02.07 Zaaien en bezoden, algemeen
Onderhoud eerste jaar
Gazon/speelweide
• Rollen met een aandrukrol met een druk van 0.0 1 tot 0.02 MPa voor de eerste maaibeurt.
• Maaien met een kooimaaimachine volgens R.A.W. artikel 51.02.20, recreatief grasveld type A.
• Bemesten met mengmeststof NPK 12+10+18, 1.5 kg per are,
• Bij kans op verstikking moet het gras worden geveegd.
• Bij droogte water geven.
• Bij kans op verstikking of verrotting moet het blad worden verwijderd.
• Bermen, hooiland
• Maaien met een schotelmaaier of vingerbalk, frequentie afhankelijk van het gewenste vegetatietype in overleg met Stedelijk Beheer.
• Ruimen van het gras na iedere maaibeurt.
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