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1 Inleiding 

 

1.1 Aanleiding 
De Wagenstraat en de Stationsweg die onderdeel uitmaken van de stadsentree ‘Loper Oude Centrum’ 
worden heringericht. Hierbij staat het aantrekkelijker maken van de route voor voetgangers en fietsers 
centraal. Er wordt aandacht gevraagd voor het verbeteren van de verblijfskwaliteit langs de route, de 
plein- en parkruimtes langs de route, een adequate ordening van functies zoals stalling van fietsen, 
terrasruimten en uitstalling van koopwaar. Daarbij is een levendig straatbeeld gewenst in aansluiting 
op de afwisseling in architectuur en diversiteit van functies.  

1.2 Doelstelling 
Het doel van deze beheerparagraaf is om inzicht te krijgen in de verandering van beheerkosten ten 
opzichte van het huidige beheer, nadat het gebied is heringericht. Voor de te verwachten extra 
beheerkosten zal per onderdeel een beheerkostenraming worden gemaakt. Tevens zal worden 
vastgelegd welke beherende afdelingen verantwoordelijk zijn  voor de  te beheren onderdelen. 

1.3 Grenzen beheergebied 
Deze beheerparagraaf is gebaseerd op het Voorontwerp Loper Oude Centrum versie 2.1, datum april 
2017 
 
In bijlage 2 is een kaart met de beheergrenzen opgenomen. Deze komen vrijwel overeen met de 
grenzen van het Voorontwerp Loper Oude Centrum versie 2.1.  
 
Omdat het gebied een groot stuk openbare ruimte beslaat en niet in elk stuk dezelfde 
herinrichtingsmaatregelen getroffen worden is het gebied opgedeeld in ‘logische’ deelgebieden.   
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1.4 Uitgangspunten 
Definitie Beheer 
Onder beheer wordt in het kader van dit beheerplan verstaan het normale dagelijkse onderhoud, 
schoonhouden en herstel van schade. Ook eventuele kosten voor energie en waterverbruik en/of 
andere exploitatiekosten zijn inbegrepen. Dit beheerplan geldt voor een looptijd van circa 15 jaar. 
Groot onderhoud en vervangingsonderhoud bij een verwachte levensduur langer dan 15 jaar wordt 
buiten beschouwing gelaten. 
 
Dit beheerplan betreft uitsluitend het fysieke beheer. Handhaving en andere veiligheidsaspecten 
worden buiten beschouwing gelaten. 
 
Kwaliteitsniveau 
Voor het beheergebied geldt volgens de Kadernota Openbare Ruimte Den Haag ‘Hofstadkwaliteit’. Dit 
is het hoogste inrichtings- en beeldkwaliteitsniveau en hoort bij de meest druk bezochte gebieden van 
Den Haag. Het beeldkwaliteitsniveau dat hoort bij Hofstadkwaliteit is op dit moment beeldkwaliteit A 
volgens de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2013, publicatie 323 van de CROW 
 
Standaard en afwijkende materialisatie 
In het beheergebied zullen naast de ‘standaard’ materialisatie ook materialisatie worden toegepast die 
niet opgenomen is in het  Handboek Openbare Ruimte (H.O.R). zie hiervoor 2.2.3.  
 
Kostenraming 
Er is uitgegaan van jaarlijkse beheerkosten. Daar waar de frequentie lager is dan 1 x per jaar (bv. 1 x 
per 2 jaar of 1 x per 5 jaar) zijn de kosten teruggerekend naar gemiddelde jaarlijkse kosten door de 
kosten te delen door het betreffende aantal jaren.  
 
Onvoorzien en apparaatskosten 
De bedragen in de beheerkostenraming zijn verhoogd met 15 % onvoorzien. Alle bedragen zijn 
exclusief apparaatskosten (kosten van de beheerorganisatie) en excl. BTW. 
De bedragen zijn volgens prijspeil 2017.  
 
Kwaliteitswaarborg 
Om de kwaliteit van de openbare ruimte voor lange tijd te waarborgen moet bij inboet en herstel altijd 
gebruik worden gemaakt van de originele materialen. Dit geldt ook voor werkzaamheden door derden, 
nutsbedrijven e.d. 

1.5 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 tot en met 4 wordt per beherende afdeling/partij kort uiteengezet welke te beheren 
onderdelen toegevoegd worden aan de openbare ruimte en in hoeverre het toekomstige beheer zal 
afwijken van het reguliere beheer en/of H.O.R. Om de veranderingen van het beheer en de daarbij 
gemoeide beheerkosten inzichtelijk te maken, worden deze vaak per deelgebied behandeld.   
In hoofdstuk 8 is een samenvatting van dit beheerplan te lezen. 
 
Bijlage 1 omvat de beheerkostenraming gebaseerd op het Voorlopig Ontwerp 
Bijlage 2 omvat een overzichtstekening met de begrenzing van de deelgebieden   
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2 Dienst Publiekszaken, stadsdeel Centrum 

2.1 Algemeen 
Dienst Publiekszaken, stadsdeel Centrum is verantwoordelijk voor het wegbeheer, groenbeheer, en 
milieubeheer van het beheergebied.  
In de volgende paragrafen staat daarom steeds per beheerdiscipline vermeld wat de betreffende 
beheertaak inhoud.  

2.2 Wegbeheer 

2.2.1 Algemeen 
Het wegbeheer bestaat uit verschillende onderdelen:  
calamiteitenonderhoud, planmatig klein onderhoud, en straatmeubilair.  
In verband met de lange termijn wordt het groot onderhoud in deze beheerparagraaf buiten 
beschouwing gelaten. Het planmatig klein onderhoud is beschreven in paragraaf 4.2.2 en valt onder 
verantwoordelijkheid van de afdeling Stedelijk beheer van de Dienst Stadsbeheer.  

2.2.2 Calamiteitenonderhoud 
Het calamiteitenonderhoud betreft het herstellen van schades en gevaarlijke situaties kleiner dan ca. 
20 m2 en oppervlaktes tot ca 200 m2 in gevallen dat het herstel niet kan wachten op het 
planonderhoud.  
 
Deelgebied: Wagenstraat – Chinatown 
In dit deelgebied zal de bestaande bestrating gehandhaafd blijven, waardoor er geen extra 
beheerkosten zullen zijn.  
 
Deelgebied Wagenstraat – Wagenbrug en omgeving. 
In dit deelgebied zal de asfaltverharding plaats maken voor klinkerverharding. Zowel de rijweg als het 
trottoir worden uitgevoerd in mangaan klinkers. Tussen de rijweg en het trottoir komen gevlamde of 
gepolijste natuurstenen banden. In de banden zullen op een aantal plekken teksten worden gegrafeerd.  
De onderhoudskosten zullen gelijk blijven, omdat de kosten voor onderhoud aan asfaltverharding zo 
goed als gelijk is aan dat van klinkerverharding. Natuurstenen banden zijn niet onderhoudsgevoeliger 
dan standaard betonnen trottoirbanden.  
 
Deelgebied Stationsweg 
In dit deelgebied zal het straatprofiel dezelfde type verharding krijgen als bij het deelgebied 
Wagenstraat – Wagenbrug en omgeving. Enig verschil is dat in dit deelgebied rode klinkers zullen 
worden toegepast. Ook bij dit deelgebied zullen geen extra beheerkosten zijn.  
 
Deelgebied Huijgenspark 
In dit deelgebied zal de bestaande bestrating gehandhaafd blijven. Een deel van het plein, zal het 
oppervlak bestrating als gevolg van vergroening met circa 350m2 afnemen. Hierdoor zullen de 
onderhoudskosten afnemen.  
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De verhardingsoppervlakte zal in zijn totaliteit afnemen, waardoor de beheerkosten voor het 
onderhoud van de verhardingen zullen dalen.   
 
De beheerkosten voor calamiteiten onderhoud zijn vooraf moeilijk in te schatten. In de 
beheerkostenraming in bijlage 1 is uitgegaan van 1 x per jaar 2% van de oppervlakte herstraten.  
 
Op basis van bovenstaande gegevens zullen de jaarlijkse beheerkosten voor de verharding met €100,-  
afnemen. 
 

2.2.3 Straatmeubilair 
 
Standaard en afwijkende materialisatie 
Binnen het project Loper Oude Centrum worden verschillende type straatmeubilair gefaciliteerd. 
Meubilair dat opgenomen is in het H.O.R. wordt gezien als ‘standaard’ straatmeubilair. In dit project 
wordt het volgende standaard meubilair toegepast: 

• afvalbakken (Haagse Afvalzuil) 
• verkeersborden 
• Anti-parkeerpaal ‘De KernGezond’ 
• fietsnietjes RVS 
• hekwerkjes (type: klassiek spijlenhekwerk, voor afscherming blokhagen) 

 
In het gebied wordt ook meubilair gefaciliteerd dat afwijkt van het H.O.R. Dit betreft:  

• banken 
• bewegwijzering 
• boomroosters (krijgen eigen detailering)  
• betonnen (zit)elementen 
• plantenbakken 

 
Ondanks dat dit meubilair afwijkt van het H.O.R. zullen er op basis van de gekozen materialisering 
geen extra beheerkosten zijn. Dit omdat: 

• de banken een variant zullen zijn op de Van Alffbank (dubbel uitgevoerd) en hierdoor qua 
materialisering nauwelijks zal afwijken;  

• de bewegwijzering de gebruikelijke type en materialisering zal hebben voor het Centrum van 
Den Haag; 

• de betonnen (zit)elementen  robuust en onderhoudsvriendelijk zijn. Waardoor geen 
onderhoud wordt verwacht. 

 
Areaaluitbreiding 
Ten opzichte van de bestaande situatie zal het volgende meubilair (extra) aan de openbare ruimte 
worden toegevoegd: 

• 4-6 banken 
• 30-35 boomroosters 
• 28-32 plantenbakken 
• 10-15 betonnen (zitrand)elementen (circa 50m2) 
• 50-60 fietsnietjes 
• 20-25 hekwerken (circa 250m¹) 
 
In de beheerraming (zie bijlage 1) is van deze aantallen een gemiddelde genomen.  
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Als gevolg van de areaaluitbreiding zullen de beheerkosten toenemen. De totale extra jaarlijks 
beheerkosten voor het straatmeubilair bedraagt € 8.300,-   

2.3 Onderhoud plantenbakken 
Voor het berekenen van de beheer- en onderhoudskosten aan de plantenbakken worden de volgende 
drie uitgangspunten in achtgenomen: 

• De plantenbakken worden uitgevoerd in cortenstaal, waardoor herstel van lakschade aan 
coating niet aan de orde zal zijn. 

• als gevolg van vandalisme of schade (door verplaatsing en aanrijding) wordt vanuit gegaan 
dat één plantenbak per jaar vervangen zal worden, waarbij een bedrag van €2.300,- is 
aangehouden voor de levering en het transport; 

• de reiniging van graffiti en bestickering op de plantenbakken zal plaatsvinden tijdens de 
reguliere schoonmaakrondes van Meldpunt Graffiti. Het huidige budget voor bestrijding van 
graffiti in de gemeente Den Haag is voldoende toereikend, waardoor er geen extra kosten in 
de raming zijn opgenomen; 

2.4 Groenbeheer 
Het type groen wordt uitgedrukt in zogenaamde standaard werkpakketten die opgenomen zijn in het 
groenbeheersysteem van de gemeente Den Haag. Binnen de beheergrenzen van de deelgebieden is met 
uitzondering van het Huijgenspark alleen het werkpakket bomen aanwezig. Tijdens de herinrichting 
worden nieuwe werkpakketten toegevoegd en zal het aantal bomen toenemen. Per deelgebied wordt 
dit hieronder verder uiteengezet.  
 
Deelgebied: Wagenstraat – Chinatown 
Tijdens de herinrichting worden in de Wagenstraat (tussen de Gedempte Burgwal en de Amsterdamse 
Veerkade) 10 bomen aangeplant. Hiervan komen 4 van de 10 bomen in een blokhaag te staan. Op een 
drietal plekken worden in een set van 2 stuks, plantenbakken geplaatst. Deze bakken worden voorzien 
van meerstammige heesters, waarbij de onderbegroeiing zal bestaan uit seizoensbeplanting- of vaste 
planten. Om het gewenste beplantingsbeeld te krijgen, zullen de volgende beheermaatregelen 
uitgevoerd gaan worden: 

• watergeven; 
• verwijderen en vervangen dode planten (inboet) van de onderbeplanting; 
• verwijderen uitgebloeide bloemen; 
• snoeien van de beplanting; 
• bemesting. 

 
Geschat wordt dat de meerstammige heesters  circa 5 jaar mee gaan en dat hierna moet 
worden ingeboet. 
 
Door een toename van het aantal bomen én toevoeging van twee nieuwe werkpakketen zullen 
jaarlijkse extra beheerkosten zijn.  
 
Deelgebied Wagenstraat – Wagenbrug en omgeving. 
Tijdens de herinrichting worden in de Wagenstraat 4 bomen, waarvan 2 in een blokhaag – en op de 
Bierkade 1 boom aangeplant. De bestaande bomen op het plein komen tijdens de herinrichting in een 
plantvak te staan, waarbij de onderbeplanting uit vaste planten zal bestaan. Op een drietal plekken 
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worden in een set van 2 stuks, plantenbakken geplaatst. Deze bakken worden voorzien van 
meerstammige heesters, waarbij de onderbegroeiing zal bestaan uit seizoensbeplanting- of vaste 
planten. 
 
Door een toename van het aantal bomen én toevoeging van twee nieuwe werkpakketen zullen 
jaarlijkse extra beheerkosten zijn.  
 
Deelgebied Stationsweg 
Momenteel telt dit deelgebied 24 bomen. Tijdens de herinrichting worden 18 nieuwe bomen 
aangeplant. Zowel voor de bestaande als de nieuwe bomen zullen 9 bomen in een blokhaag komen te 
staan. Op een zestal plekken worden in een set van 2 stuks, plantenbakken geplaatst. Deze bakken 
worden voorzien van meerstammige heesters, waarbij de onderbegroeiing zal bestaan uit 
seizoensbeplanting- of vaste planten. 
 
Voor een geleidelijke vervanging van de bestaande bomen, de aanplant van extra bomen, toename van 
het aantal bomen én toevoeging van twee nieuwe werkpakketen zullen er jaarlijkse extra beheerkosten 
zijn.  
 
Deelgebied Huijgenspark 
Een deel van de Huijgenspark wordt vergroend; 350m2 verharding zal plaatsmaken voor gazon en 
twee nieuwe bomen. In totaal worden in dit deelgebied 7 bomen aangeplant, waarvan 5 stuks langs de 
Stationsweg.  Op een tweetal plekken worden in een set van 2 stuks, plantenbakken geplaatst. Deze 
bakken worden voorzien van meerstammige heesters en de onderbegroeiing uit seizoens- of vaste 
planten.  
 
De vergroening, de toename van het aantal bomen e toevoeging van in totaal 4 plantenbakken zal tot 
gevolg hebben dat de jaarlijkse beheerkosten zullen toenemen.   
 
Geveltuintjes 
Tijdens de herinrichting zal het aan brengen van geveltuintjes worden gestimuleerd. Voor de bewoners 
worden blauwe regen ter beschikking gesteld om in de geveltuintjes te planten. Omdat deze tuintjes 
door de bewoners worden onderhouden zijn hier in dit beheerplan geen extra kosten voor opgenomen.  
 
De totale extra jaarlijkse beheerkosten zullen als gevolg van een toename van het aantal bomen,  
nieuwe werkpakketen en vergroening van het Huijgenspark met €11.700,- toenemen.  

2.5 Milieubeheer 
Met betrekking tot het milieubeheer heeft de milieubeheerder van DPZ/SD Centrum vooral een 
toezichthoudende en coördinerende rol. Dienst Stadsbeheer, beleidsafdeling, afdeling Openbare ruimte en 
Schoon is budgethouder en opdrachtgever voor het beheer van de afvalbakken, (legen en  schoonmaken), 
onkruidbestrijding op verhardingen en veeg- en zwerfvuilbeheersing. Zie hiervoor verder paragraaf 3.1. 
 
DPZ is verantwoordelijk voor de vervangingen en reparaties van de afvalbakken. Uitgangspunt is dat in dit 
beheergebied geen afvalbakken worden geplaatst. Dit houdt onder andere verband met het uitvoeringsplan 
‘Een schone stad 2015-2020’ (RIS287720) waarin wordt uitgegaan van een reductie op het totaal aantal 
afvalbakken in de stad 
 
Voor de verwachte beheerkosten voor milieubeheer zie paragaaf 3.1 
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3 Dienst Stadsbeheer, Beleidsafdeling Stadsbeheer (BAS) 

3.1 Reinigen openbare ruimte 
De afdeling Openbare Ruimte en Schoon van BAS is verantwoordelijk het reinigen van de openbare 
ruimte en is hier tevens budgethouder voor.  
Voor het beheergebied geldt Hofstad-kwaliteit en betreft het de volgende werkzaamheden: 

• veeg- en zwerfvuilbeheersing, beeldkwaliteit A;  
• onkruidbestrijding op verhardingen; 
• reparatie afvalbakken; 
• vervangen afvalbakken; 
• openbaar toilet. 

 
De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens het bestek Reinigen Openbare Ruimte waarvoor de 
afdeling Openbare Ruimte en Schoon opdrachtgever is. De milieubeheerder van DPZ/SD Centrum 
heeft de rol van toezichthouder en coördinator. 
 
Het reinigen van de openbare ruimte is standaard voor Hofstadgebieden. Het VO bevat echter nog 
geen informatie over de locatie en hoeveelheid afvalbakken. Uitgangspunt is dat de hoeveelheid 
afvalbakken in samenspraak met de beheerder wordt afgestemd op de behoefte. 
 
Openbaar toilet 
In het Huijgenspark wordt een openbaar toilet gefaciliteerd. Uitgangpunt voor het type toilet, is de 
keuze voor het type ‘peperbusmodel’. Dit toilet is toegepast op het Stationsplein nabij Holland Spoor.  
Dit betreft een niet zelfreinigend toilet. De jaarlijkse onderhoudskosten van dit type toilet bedragen 
circa €1000,-.   
 
Verwijderen Kauwgom 
Op dit moment wordt er binnen de beheergrenzen geen kauwgom van de bestrating verwijderd. De 
beheerder verwacht een toename van de gebruiksdruk van de openbare ruimte. Om te zorgen dat het 
kwaliteitsniveau op peil blijft, is in deze beheerparagraaf het jaarlijks verwijderen van kauwgom van de 
trottoirs en pleinen opgenomen.  
 
De jaarlijkse beheerkosten zullen vooral door het jaarlijks verwijderen van kauwgom fors toenemen. 
De extra jaarlijkse beheerkosten bedragen €33.700,- 
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4 Dienst Stadsbeheer, Stedelijk Beheer  

4.1 Algemeen 
De afdeling stedelijk beheer bestaat uit verschillende afdelingen met ieder zijn eigen gespecialiseerde 
beheertaken. Onderstaande onderdelen vallen onder de verantwoordelijkheid van de afdeling Stedelijk 
beheer.  

4.2 Riolering, Wegen en Bodem 

4.2.1 Riolering 
De afdeling Riolering, Wegen en Bodem is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van o.a.:  

• hoofdriool 
• kolken en lijngoten 
• kolkleidingen 

 
Voor het beheer van alle riolering in Den Haag geldt dat de kosten voor het beheer betaald worden uit 
de inkomsten van de rioolheffing. Om deze reden zijn er in deze beheerparagraaf geen beheerkosten 
berekend voor riolering.  
 
De beheerkosten voor de riolering zijn niet meegenomen in de beheerkostenraming. 
 

4.2.2 Wegen Planmatig klein onderhoud verhardingen 
Planmatig klein onderhoud vindt plaats naar aanleiding van 2-jaarlijkse inspectie en selectie van aan 
te pakken verhardingsvakken en wordt betaald uit een stedelijk budget. Het stedelijk budget komt op 
dit moment overeen met een bedrag van € o,78 per m2 per jaar.  
 
Als gevolg van een afname van het oppervlakte verharding in het Huijgenspark (zie 2.2.2) zullen de 
jaarlijkse beheerkosten met € 200,- afnemen. 

4.3 Openbare verlichting 
De afdeling Openbare verlichting is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de  

• reguliere openbare verlichting;  
• bekabeling; 
• OV-kasten; 
• exploitatiekosten (energie). 

 
Welke gevolgen de herinrichting zal hebben op de jaarlijkse beheerkosten wordt hieronder per 
deelgebied belicht.   
 
Deelgebied: Wagenstraat – Chinatown 
In de bestaande situatie zijn hangende Chinese bollen aanwezig met in het midden een standaard 
hangende armatuur. Deze hangende armatuur wordt vervangen voor een moderne standaard 
armatuur. Enkele gebedshuizen zullen d.m.v. spots extra aangelicht worden. Deze spots zijn niet 
opgenomen in het H.O.R. en zullen extra beheerkosten met zich meebrengen.  
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Deelgebied Wagenstraat – Wagenbrug en omgeving. 
In de bestaande situatie zijn twee hangende standaard armaturen aanwezig. Tijdens de herinrichting 
worden deze twee vervangen voor één moderne standaard armatuur. Aan weerzijde van de straat 
worden op de gevels standaard historische uithouders geplaatst. Enkele panden zullen d.m.v. spots 
extra aangelicht gaan worden. Deze spots zijn niet opgenomen in het H.O.R. zullen en extra 
beheerkosten met zich meebrengen.  
Deelgebied Stationsweg 
In dit deelgebied zullen dezelfde ingrepen plaatsvinden als in het deelgebied Wagenstraat – 
Wagenbrug en omgeving.  
 
Deelgebied Huijgenspark 
In dit deelgebied zullen de bestaande masten voorzien worden van de armaturen die te vinden zijn in 
het brede deel van de Stationsweg (t.h.v. Station Holland Spoor). 
 
 

De te verwachten extra jaarlijkse beheerkosten, zullen als gevolg van areaaluitbreiding van het 
aantal armaturen in de deelgebieden Wagenstraat – Wagenbrug en omgeving en Stationsweg en als 
gevolg van de extra aanlichting van diverse panden met spots, toenemen. De toename bedraagt 
minimaal €1900,-. Als bekend is welke gebouwen worden aangelicht en de hoogte zal zijn van de 
extra beheerkosten van deze spots, zal de totale extra beheerkosten kunnen worden berekend.  

4.4 Smart City  

4.4.1 Algemeen 
In het project ‘Loper Oude Centrum’ zullen technologische toepassingen/ingrepen geïmplementeerd 
worden die een positief effect zullen hebben op de ruimtelijk en functionele kwaliteit, het gebruik en 
de beleving van de openbare ruimte. Hieronder staan enkele concrete voorstellen. Per voorstel is een 
inschatting gemaakt welke gevolgen deze kunnen hebben voor het beheer.   
 
Type Smart City wordt nader bepaald. 
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5 Samenvatting en totaalkosten 

De Wagenstraat en de Stationsweg die onderdeel uitmaken van de stadsentree ‘Loper Oude Centrum’ 
worden heringericht. De herinrichting zal er toe leiden dat extra straatmeubiliair, groen en openbare 
verlichting aan de openbare ruimte wordt toegevoegd. Ook de kosten voor het reinigen van de 
openbare ruimte zullen toenemen. Daarintegen zullen als gevolg van een afname van het areaal 
verhard oppervlak in het Huijgenspark de kosten voor calamiteiten- en plantmatig klein onderhoud 
iets afnemen.  

Voor de te verwachten (extra) beheerkosten is een berekening gemaakt. De kosten hiervan zijn 
hieronder per beheer- en onderhoudsaspect opgenomen: 

De totale te verwachten gemiddelde jaarlijkse beheerkosten op basis van de in 
dit beheerplan aangegeven uitgangspunten bedragen € 55.300,- 

Dit bedrag is volgens prijspeil 2017, excl. BTW en apparaatskosten, maar incl. 15% onvoorzien. 

Beheeraspect Kosten Onvoorzien 15% Totaal
Wegbeheer calamiteitenonderhoud -119,00€       17,85€                   -100,00€       
Wegbeheer straatmeubilair 7.205,22€     1.080,78€             8.300,00€     
Groenbeheer 10.159,59€  1.523,94€             11.700,00€  
Milieubeheer reinigen openbare ruimte 29.316,37€  4.397,45€             33.700,00€  
Beheer openbare verlichting 1.620,00€     243,00€                 1.900,00€     
Beheer klein onderhoud verhardingen -273,00€       40,95€                   -200,00€       

Totaal 47.909,18€  7.303,98€             55.300,00€  
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Deelgebied: Wagenstraat – Chinatown

Deelgebied Wagenstraat – Watenbrug en omgeving

Deelgebied Stationsweg

Deelgebied Huijgenspark
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Beheerkostenraming VO Opgesteld: 8-5-2016
Loper Oude Centrum Gewijzigd: 16-10-2017

Door: M.Meijers

Raming van de jaarlijkse extra beheerkosten 

IbDH, Cultuurtechniek

Totaal beheerkosten openbare ruimte totaal / jaar

1 DPZ, SD Centrum, 
Wegbeheer Calamiteiten onderhoud + straatmeubilair 8.100,00€                     
2 DPZ, SD Centrum, Groenbeheer Groenbeheer 11.700,00€                   
3 DSB, BAS, 
Milieubeheer Reinigen openbare ruimte 33.700,00€                   
4 DSB, Stedelijk Beheer Openbare verlichting 1.900,00€                     
5 DSB, Stedelijk Beheer Planmatig klein onderhoud verhardingen -200,00€                      

Totaal extra beheerkosten per jaar (excl. BTW) 55.200,00€               

Opmerkingen: 
inclusief 15% onvoorzien
excl. apparaatkosten (kosten beheerorganisatie)
excl. BTW
prijspeil 2017



Beheerkostenraming VO IbDH, Cultuurtechniek
Loper Oude Centrum opgesteld: 8-5-2016

gewijzigd: 16-10-2017

Onderbouwing Raming van de jaarlijkse extra beheerkosten 

Eenheidsprijzen gebaseerd op: 
1) raming IbDH
2) kengetallen DG-beheer 2014
3) bestek 2009.082.209 Reinigen Openbare ruimte 2013
4) kengetal bestaande budget kleinonderhoud verhardingen Den Haag
5) kengetal standaard beheerkosten verlichtingspunt Den Haag
6) kengetal op basis van offerte Groenbedrijf DH voor onderhoud en levering plantenbakken Grote Marktstraat
7) kengetal op basis van gemiddelde prijs levering heester lev.maat 125-150 + één uur arbeidsloon per heester voor aanplant
8) opgave wegbeheer stadsdeel Centrum
9)kentgetal op basis van offerte Urilift jaarlijkse kosten d.d. 7 maart 2017

Calamiteitenonderhoud
hoeveel-

heid eenh.  prijs/eenh 
bewerkings-

perc. freq  prijs/jaar  bron 

Deelgebied Huijgenspark
herstraten straatbaksteen (vergroening) -350 m2 17,00€            2% 1 -119,00€                              1)

Straatmeubilair (alle drie de deelgebieden)

banken

reparatie bank 20 m1 150,00€         20% 1 600,00€                                8)

schilderen bank 20 m1 83,33€            50% 1 833,30€                                8)

terugleggen boomroosters vierkant 35 st 1.200,00€      2% 1 840,00€                                8)

terugleggen boomroosters rond 5 st 1.700,00€      2% 2 340,00€                                8)

plantenbakken

vervanging plantenbak 30 st 2.300,00€      3% 1 2.070,00€                            7)

verwijderen graffiti en bestickering 

herstellen hekwerk 296 m1 126,00€         2% 1 745,92€                                8)

schilderen hekwerk 296 m1 30,00€            100% 1/5 1.776,00€                            8)
subtotaal 7.086,22€                            
onvoorzien 15 % en afronding 1.062,93€                            
subtotaal wegbeheer calamiteitenonderhoud en straatmmeubilair 8.100,00€                            

Groenbeheer
hoeveel-

heid eenh.  prijs/eenh 
bewerkings-

perc. freq  prijs/jaar  bron 
Deelgebied Wagenstraat - Chinatown

boom in haag, opgekroond 4 st 30,00€            100% 1 120,00€                                2)
boom in verharding, opgekroond 6 st 35,95€            100% 1 215,70€                                2)
hagen (oppervlakte snoeien) 65 m2 1,26€              100% 1 81,90€                                  2)
hagen (randen knippen) 70 m1 4,70€              100% 1 329,00€                                2)
plantenbakken (totaal onderhoud*) 6 st 175,00€         100% 1 1.050,00€                            6)
inboet meerstammige heester 
inclusief plantwerk 6 st 250,00€         100% 0,2 300,00€                                6)

Deelgebied Wagenstraat - 
Wagenbrug en omg.

boom in haag, opgekroond 2 st 30,00€            100% 1 60,00€                                  2)
boom in verharding, opgekroond 3 st 35,95€            100% 1 107,85€                                2)
hagen (oppervlakte snoeien) 14 m2 1,26€              100% 1 17,64€                                  2)
hagen (randen knippen) 23 m1 4,70€              100% 1 108,10€                                2)
plantenbakken (geheel onderhoud*) 6 st 175,00€         100% 1 1.050,00€                            6)
inboet meerstammige heester 
inclusief plantwerk 6 st 250,00€         100% 0,2 300,00€                                7)
vaste planten 75 m2 4,70€              100% 1 352,50€                                2)

Deelgebied Stationsweg

boom in haag, opgekroond 9 st 30,00€            100% 1 270,00€                                2)
boom in verharding, opgekroond 9 st 35,95€            100% 1 323,55€                                2)
hagen (oppervlakte snoeien) 126 m2 1,26€              100% 1 158,76€                                2)
hagen (randen knippen) 203 m1 4,70€              100% 1 954,10€                                2)
plantenbakken (geheel onderhoud*) 12 st 175,00€         100% 1 2.100,00€                            6)
inboet meerstammige heester 
inclusief plantwerk 12 st 250,00€         100% 0,2 600,00€                                7)
vaste planten 37 m2 4,70€              100% 1 173,90€                                2)

Deelgebied Huijgenspark

boom in gras, losse kroon 2 st 23,03€            100% 1 46,06€                                  2)
boom in verharding, opgekroond 5 st 35,95€            100% 1 179,75€                                2)
plantenbakken (geheel onderhoud*) 4 st 175,00€         100% 1 700,00€                                6)

opgenomen in reguliere rondes
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inboet meerstammige heester 
inclusief plantwerk 4 st 250,00€         100% 0,2 200,00€                                7)
maaien grasveld 350 m2 0,89€              100% 1 311,50€                                2)
harde rand grasveld 64 m1 0,77€              100% 1 49,28€                                  2)
subtotaal 10.159,59€                          
onvoorzien 15 % en afronding 1.523,94€                            
totaal groenbeheer 11.700,00€                          

Reinigen openbare ruimte
hoeveel-

heid eenh.  prijs/eenh 
bewerkings-

perc. freq  prijs/jaar  bron 
reinigen + kauwgom verwijderen trottoir 
(alle drie de deelgebieden) 8.100 m2 3,50€              100% 1 28.350,00€                          1)
Deelgebied Huijgenspark
zwerfafval, verhardingen -4 are 0,88€              100% 52 -160,16€                              3)
veegvuil, verhardingen -4 are 0,38€              100% 52 -69,16€                                 3)
onkruidvrijmaken elementenverharding -4 are 9,61€              100% 1 -33,64€                                 3)
zwerfafvalbestrijding groen 4 are 1,26€              100% 52 229,32€                                3)
openbaar toilet 1 st 1.000,00€      100% 1 1.000,00€                            9)
subtotaal 29.316,37€                          
onvoorzien 15 % en afronding 4.397,45€                            
totaal milieubeheer reinigen openbare ruimte 33.700,00€                          

Openbare verlichting
hoeveel-

heid eenh. 
 prijs/eenh/

jaar 
bewerkings-

perc. freq  prijs/jaar  bron 
Deelgebied Wagenstraat - Chinatown
bijzondere verlichting (aanlichting gevels) n.t.b. st n.t.b. 100% 1 n.t.b

Deelgebied Wagenstraat - 
Wagenbrug en omg.
beheerkosten geornameerde uithouder 8 st 90,00€            100% 1 720,00€                                5)
bijzondere verlichting (aanlichting gevels) n.t.b. st n.t.b. 100% 1 n.t.b

Deelgebied stationsweg
beheerkosten geornameerde uithouder 10 st 90,00€            100% 1 900,00€                                5)
bijzondere verlichting (aanlichting gevels) n.t.b. st n.t.b. 100% 1 n.t.b

subtotaal 1.620,00€                            
onvoorzien 15 % 243,00€                                
totaal beheer openbare verlichting 1.900,00€                            

Planmatig klein onderhoud verhardingen
hoeveel-

heid eenh. 
 prijs/eenh/

jaar 
bewerkings-

perc. freq  prijs/jaar  bron 

Deelgebied Huijgenspark

kengetal planmatig klein onderhoud verharding -350 m2 0,78€              100% 1 -273,00€                              4)

subtotaal -273,00€                              
onvoorzien 15 % 40,95€                                  
totaal beheer klein onderhoud verhardingen -200,00€                              

*totaal onderhoud plantenbakken betreft: watergeven, verwijderen dode planten, verwijderen uitgebloeide 
bloemen, bemesting, evt. snoei beplanting, jaarlijkse inboet onderbeplanting van 10%, vervanging hoofdplanten niet meegerekend
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