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Pilot Park Sorghvliet:   
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“heeft het toepassen van URL-en toegevoegde  waarde voor de 
participerende partijen?” 

 

1)  introductie Park Sorghvliet 

2)  relatie Stabu / URL 

3A)  aanbesteding 

3B) opzetten proefstuk 

3C) beoordeling proefstuk 

4)  uitvoering 

5) conclusies 

 

 



Park Sorghvliet te Den Haag 
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Park Sorghvliet: Rijksmonument 
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Raadpensionaris Jacob Cats 1643-1660 

5 



Pilot: restauratie tuinmuur uit 1920 
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1,5 km (1550 m1) tuinmuur  
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Pilot Park Sorghvliet 
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1)  introductie Park Sorghvliet 

2)  relatie Stabu / URL 

3A)  aanbesteding 

3B) opzetten proefstuk 

3C) beoordeling proefstuk 

4)  uitvoering 

5) conclusies 

 

 



Opname van URL-en van de ERM in Stabu-bestek 
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1) De URL-en zijn geschreven in lijn van de Stabu-systematiek; 

2) De adviseur kan de teksten uit de URL-en als bijlage 
 toevoegen; (zelf de kwaliteitseisen opstellen is dus niet 
 nodig);  

3) De geëiste kwaliteit wordt op eenduidige wijze vastgelegd, 
 herkenbaar voor de verschillende marktpartijen. 

 



Opname van URL-en van de ERM in Stabu-bestek 
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Bestektekst: 

 

“22.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 

91 VOORSCHRIFTEN EN RICHTLIJNEN 

De volgende voorschriften en richtlijnen zijn van toepassing: 

-  URL 4003, Uitvoeringsrichtlijn Restauratie Historisch 
 metselwerk, Versie 1.1, d.d.12 september 2014; 

-  URL 4006, Uitvoeringsrichtlijn Restauratie Voegwerk,  

 Versie 2.0, d.d. 12 september 2014.” 

 



Pilot Park Sorghvliet 
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1)  introductie Park Sorghvliet 

2)  relatie Stabu / URL 

3A)  aanbesteding 

3B) opzetten proefstuk 

3C) beoordeling proefstuk 

4)  uitvoering 

5) conclusies 

 

 



Aanbesteding 
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Meervoudig onderhandse aanbesteding: drie aannemers 

EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving).  

 

  Gunningscriteria EMVI: hierbij worden de beide URL-en gevolgd; 
vakmanschap is een belangrijk onderdeel van de EMVI  

 

  Aannemer kan vakmanschap aantonen door opzetten proefstuk 

• Uithakken 

• Inboeten 

• Voegen 

• Ezelsrug vervangen 

 

Aannemer ontvangt onkostenvergoeding voor zetten proefstuk. 

Pas na het zetten proefstuk geeft de aannemer zijn prijs af! 

 



Pilot Park Sorghvliet 
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1)  introductie Park Sorghvliet 

2)  relatie Stabu / URL 

3A)  aanbesteding 

3B) opzetten proefstuk 

3C) beoordeling proefstuk 

4)  uitvoering 

5) conclusies 

 

 



Proefstukken op drie verschillende locaties 
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Proefstuk voegen uithakken & drie voegmonsters  
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Proefstuk uithakken en inboeten 
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Pilot Park Sorghvliet 
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1)  introductie Park Sorghvliet 

2)  relatie Stabu / URL 

3A)  aanbesteding 

3B) opzetten proefstuk 

3C) beoordeling proefstuk 

4)  uitvoering 

5) conclusies 

 

 



Beoordeling proefstukken 
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Voor de EMVI kon met de proefstukken een fictieve korting van 
maximaal € 195.000,= op de aanneemsom worden verkregen;  

als “bodem-kwaliteit” werd als eis gesteld dat minimaal € 117.000,=  
korting op dit onderdeel moest worden gerealiseerd. 

 

Beoordeling: objectief, transparant & proportioneel 

 

 



Berekening kwaliteitswaarde 
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Beoordeling aan de hand van de URL-en! 
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Afwegingscriteria voor EMVI Proefvakken opzetten 1) 
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Afwegingscriteria voor EMVI Proefvakken opzetten 2) 
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Afwegingscriteria voor EMVI Proefvakken opzetten 3) 
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1) Doordat de aannemer een proefvlak moest opzetten voor 
 prijsvorming, kreeg de aannemer meer gevoel bij de 
 gevraagde restauratie; 

2) De aannemer krijgt beter inzicht in de bouwlocatie, de 
 monumentale status van het bouwwerk, de technische 
 aspecten van het materiaal waarmee gewerkt moet worden; 

3) Dat geeft aannemer meer zicht op mogelijk risico’s, die 
 daardoor beter afgeprijsd kunnen worden. Dat resulteert in 
 een betere prijsvorming; 

4) De gecalculeerde kostenverhoging a.g.v. meer 
 begeleidingsuren in de aanbestedingsfase blijkt te vervallen 
 in de benodigde begeleidingsuren tijdens de realisatiefase. 



Pilot Park Sorghvliet 
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1)  introductie Park Sorghvliet 

2)  relatie Stabu / URL 

3A)  aanbesteding 

3B) opzetten proefstuk 

3C) beoordeling proefstuk 

4)  uitvoering 

5) conclusies 

 

 



Uitvoering 
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Doordat de aannemer reeds tijdens de aanbestedingsfase een 
proefvlak kon zetten, gaf dat een tijdwinst in de 
bouwvoorbereidingsfase.  

 

De kwaliteit van het eindproduct kon met de URL-en en het proefstuk 
vroegtijdig bepaald en geborgd worden, waardoor de uiteindelijke 
kwaliteit bij oplevering als zeer hoog is gewaardeerd. 

 



Uitvoering 2) Kwaliteitsborging door de aannemer 
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Bestek:  

  

“INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 

– 01 GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26, lid 6 van de U.A.V. 
wordt verlangd voor: de complete metsel- en voegwerken zoals in dit hoofdstuk 

omschreven, inclusief het herstellen en duurzaam behandelen van de viertal 

koppelankers/trekstaven bij de overkluizing 

Eisen werkplan: 

- conform U.A.V. paragraaf 26: de voorgenomen werkwijze, werkvolgorde en het 

benodigde materiaal, materieel en hulpmiddelen; 

- conform U.A.V. paragraaf 26: welke tijdsduur hij voor elk onderdeel nodig acht; 

Voorts: 

- de wijze van verslaglegging, informatieverstrekking en kwaliteitsbewaking 

conform de URL 4003 en de URL 4006;…” 

 



Uitvoering 3) Werkplan 
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- aannemer had ervaring opgedaan met proefstukken; 

• Complexiteit van de opgave 

• Staat van het muurwerk 

• Logistiek in het park 

• Etc.  

- werkplan was klaar voor start werkzaamheden (tijdwinst); 

- werkplan anticipeerde op de seizoenen (afdakje); 

- kwaliteit is vastgelegd in URL-en en het proefstuk is 
 referentie: tijdens uitvoering geen discussie over niveau van 
 restauratiekwaliteit. 



Uitvoering 4) kwaliteitscontrole door aannemer 
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- aannemer maakt “vertaling” URL-en naar invulformulier; 

- ambachtslieden beoordelen elkaars werk; 

- en leggen dit op invulformulier vast met foto’s per muurvak; 

›Permanent bewustzijn kwaliteit van vakmanschap; 

›Zij kregen ook meer inzicht in hun eigen rol in het totale 
bouwproces, waardoor dit proces soepel ging lopen. 

 



Pilot Park Sorghvliet 

29 

  

1)  introductie Park Sorghvliet 

2)  relatie Stabu / URL 

3A)  aanbesteding 

3B) opzetten proefstuk 

3C) beoordeling proefstuk 

4)  uitvoering 

5) conclusies 

 

 



Conclusie 
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Pilot:  “heeft het toepassen van URL-en toegevoegde waarde voor 
 participerende partijen?” 

  

Door het toepassen van de URL-en van de ERM  was er geen discussie 
over de restauratiekwaliteit. 

  

Het toepassen van de URL-en heeft niet kostenverhogend gewerkt voor 
de opdrachtgever, maar heeft geleid tot een betere prijs-
kwaliteitverhouding. 

 

Het toepassen van de URL-en heeft niet geleid tot tijdsoverschrijding. 

 

De medewerkers van de aannemer hebben de kwaliteitseisen niet alleen 
voor hun eigen vakgebied geïnterpreteerd, maar voor het hele 
bouwproces (hakken, metselen voegen). Er was sprake van een soepel 
lopend project. 

 


