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Onderwerp Kostenraming verplanten plataan Leeuweringerstraat Oudewater 

Geachte heer De Waard, 

Hierbij hebben wij het genoegen u een vrijblijvende kostenraming te sturen voor het verplanten van de 

plataan aan de Leeuweringerstraat. De plataan met een stamdiameter van circa 60 cm staat naast IJssalon 

Roberto. Eén en ander zoals besproken met Laurens Lingen tijdens het locatiebezoek op 20-07-2022. 

Uitgangspunten: 

. _ (Her)bestratingswerkzaamheden en verkeersvoorzieningen zijn niet in de kostenraming opgenomen. 

Aanvullende maatregelen t.b.v. nabij gelegen winkels/ horeca zijn tevens niet in de kostenraming 

opgenomen. 

+ _ Werkzaamheden worden uitgevoerd middels de ‘kale wortelverplanting’. Het gewicht van de kluit 

wordt gereduceerd door middel van het wegzuigen van grond in het wortelpakket. 

« _ In de kostenraming zijn wij uitgegaan van het hijsen van de boom middels een 70-tons hydraulische 

weg-/ terreinkraan. Het eigen gewicht van deze kraan bedraagt 48 ton. 

«  Groeiplaatsverbetering middels 20 m3 NBB-bomengrond en 1 m? schimmeldominante mulch. 

. _ Het nader onderzoeken van de haalbaarheid van deze verplantingsmethode op deze locatie is 

gewenst. 

. _ Aan deze kostenraming kunnen geen rechten worden verleend. 

Eén en ander, zoals omschreven, kunnen wij uitvoeren voor de volgende bedragen: 

1. Projectvoorbereiding 

Projectvoorbereiding, totaalbedrag € 250,00 

Verplantbaarheidsonderzoek door Terra Nostra € P.M. 

2. Verkeersvoorzieningen 

Verkeersvoorzieningen € P.M. 

3. Het verplanten van een boom 

1 Platanus x hispanica, stamomvang 150-160 cm € 11.500,00 

Verankering € P.M. 
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4. Plantgatverbetering 

Ontgraven 20 vaste m? grond a€ 1000 € 200,00 

Leveren en verwerken 20 losse m? NBB-Bomengrond àa€ 50,00 € 1.000,00 

Leveren en verwerken 1 losse m? schimmeldominante mulch € 150,00 

5. Nazorg gedurende een periode van drie jaar, incl. water geven 

1 boom, gedurende een periode van 3 jaar € 3.150,00 

Totaalbedrag, exclusief BTW 
   

Heeft u, naar aanleiding van deze kostenraming, nog vragen of opmerkingen? 

Dan kunt altijd contact opnemen met Laurens Lingen via telefoonnummer 0184 — 69 89 89 of per e-mail via 

info@nationalebomenbank.nl. 

Wij verwachten u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan en zien uw reactie met belangstelling 

tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 

Natjonale Bomenbank B.V. 

  

     
(geanonimiseerd)
ne7D. Doornenbal 

Algemeen directeur 
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