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Eisen revisie gemeente Haarlem 

 
Inmeting van de nieuwe situatie voor het verwerken van een nieuwe inrichting in de 

Basisregistratie Grootschalige Topgrafie wordt door de gemeentelijke landmeters zelf gedaan. 

De aannemer dient dit minimaal 14 dagen voor het openbaar stellen aan te melden bij: 

DIA@haarlem.nl. Tevens projectnaam en Verseon ID vermelden. 

 

Revisie dient te bestaan uit: 

Integrale As-built tekeningen met informatie van alle objecten ten aanzien van: 

- Werkgrens; 

- Beheergrens Gemeente / derden; 

- Overzicht en ligging; 

- Maatvoering; 

- Afwerkingsniveau t.o.v. NAP; 

- Gebruikte materialen; 

- Details m.b.t. onderdelen waar nodig; 

- Revisietekeningen dienen op coördinaten volgens het rijksdriehoekstelsel (RD).te worden 

getekend en te worden aangeleverd in *.dwg-formaat en en *.pdf-formaat. 

 

 

De minimaal benodigde gegevens per domein: 

 

Riolering, drainage en huis- en kolkaansluitingen 

De benodigde gegevens zijn: 

- Straatnaam 

- Jaar van aanleg 

- De ligging van de rioolputten in X-Y coordinaten (hart put); 

- De materiaalsoort van de putten; 

- Afmeting van de putten 

- Putfunctie: (drainageput, HWA, DWA, pompput, uitstroombak, BBB…) 

- Puthoogte tov NAP 

- De BOB maten, onderkant buisniveau's tov NAP; 

- De instelniveaus bij drainageputten; 

- Strengfunctie: (HWA, DWA, gemengd, pers, drainage…) 

- Het buistype met diameters en materiaalsoort en de buisverbindingen; 

- De gegevens over de fundering van de riolering;  

- De locatie van de inlaten van huis- en kolkaansluitingen en vrije inlaten gemeten vanaf hart 

put; 

- Type en materiaal van de kolken; 

- De locatie van het ontstoppingsstuk gemeten vanaf een vast punt op de gevel; 

- Peilbuizen (locatie, diameter, diepte, functie, werkende diepte) 

- Gegevens over in de grond achtergelaten leidingwerk en verwijderd leidingwerk 

 

Oplevering van riolering dient plaats te vinden conform de bijlage PVE Opleveringsinspectie. 

 

Voor het opstellen van revisie en voordat de inspectie kan plaatsvinden dienen putnummers 

opgevraagd te worden via DIA@haarlem.nl. 

 

 

mailto:DIA@haarlem.nl
mailto:DIA@haarlem.nl


   Revisiedatum: 25-08-2017 

Wegen: 

- Verhardingsfunctie; (bijv. voetpad, rijbaan, etc.) 

- Verhardingssoort; (bijv. tegels, oppervlakte behandeling, gebakken klinkers…) 

- Straatverband; 

- Doorsnedes verhardingsconstructies; 

- Grens oude/nieuwe materialen; 

- Eventuele fundering; 

- Jaar van aanleg/ onderhoud. 

- Genomen maatregel: (bijv. herstraten, slijtlaag vervangen…) 

- Werkgrens 

- Verwijderd / nieuw / herstraat 

- Bij halfverharding type materiaal en gradatie vermelden 

- Markering (type en materiaal) 

 

Straatmeubilair 

- Soort meubilair (anti parkeerpaal, fietsenrek, bebording enz.); 

- Type 

- Materiaal 

- Fabrikant 

 

- Afscheidingen (Hekwerk, muurtje, pergola, enz) 

- Type 

- Hoogte 

- Materiaal 

- Fabrikant 

- Begroeiing 

 

- Scheepvaart voorzieningen (Vaarweg markering, Veiligheidsvoorziening enz) 

 

- EAN nummer van objecten (Abri, DRIS, Fontein, Gemaal, Marktkast, Parkeermeter, PRIS 

enz) 

 

 

Openbare verlichting 

Op de revisietekening dienen de volgende zaken te worden opgenomen: 

 

Masten 

- Fabrikant 

- Type mast 

- Soort mast 

- Mastnummer 

- Hoogte 

- Mast materiaal 

- Ral Kleur 

- VSA type 

- VSA wattage 

- Dimmer type 

- Dimmer wattage 

- Dimregime 
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Armaturen 

- Fabrikant 

- Aantal 

- Type armatuur 

- Ral Kleur 

- Type lamp 

- Aantal lampen 

- Wattage 

- Aantal Lumen 

- Lichtkleur (Kelvin) 

- Hoogte 

 

Een ophangsysteem (mast, wandsteun, overspanning) moet door de aannemer worden 

gestickerd met unieke BAR code een uniek nummer. Stickers conform formaat Haarlem 

worden geleverd door de onderhoudspartner van de gemeente. Aannemer pleegt hierover het 

nodige overleg. 

 

Mutaties in OV dienen door de aannemer te worden doorgevoerd in het gemeentelijke 

beheersysteem (via BOR-Online). Aannemer dient contact met DIA op te nemen voor 

instructie over gebruik van BOR-Online. 

In te voeren gegevens: Locatiegegevens, datum, type, aantal, hoogte, nummer, materiaal, 

oppervlaktebehandeling, specificaties lichtbron en dimmer. 

 

Groen 

Bomen 

- Boom naam (+ volledige wetenschappelijk naam) 

- Type boom (knot, lei enz.) 

- Stamdiameter 

 

- Duidelijk aangeven wat verwijderd / nieuw is 

- Leeftijd 

- Tijdsduur nazorg  

 

Overig groen 

- Naam (+ volledige wetenschappelijk naam) 

- Beheersoort (bosplantsoen, sierheester, bodembedekker, vaste planten, enz.) 

- Hoogte en breedte van haag 

- 1 of 2 maal knippen 

 

Spelen 

- Fabrikant 

- Type toestel 

- Materiaal toestel 

- type valondergrond 

 

Kunstwerken 

- Kunstwerknaam / type (steiger, meerpaal, brug, natuurlijke oever, gemetselde damwand, 

enz.) 

- Locatie 

- Materiaal 
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- Jaar van aanleg / jaar van onderhoud / welk onderhoud / maatregel 

- Bijbehorende rapporten en (constructie) tekeningen digitaal 

- Scheepvaart voorzieningen (Aanmeervoorziening, Ligplaats, Remmingwerk, Scheepvaart 

begeleiding enz) 

 

 

Afval en Reiniging 

 

Straatmeubilair (prullenbakken) loopt via domein verhardingen 

 

Ondergrondse containers: 

 

- Gegevens fabrikant 

- Fabrieksnummer container 

- Locatienummer container 

- Bouwjaar container 

- Keurmerknummer container 

- Plaatsingsdatum 

- Locatie 

- Afvalfractie 

- Type betonput en maatvoering 

- Type binnencontainer en maatvoering 

- Type zuil en maatvoering 

- Type traanplaat en maatvoering 

- Kleurstelling zuil 

- Type veiligheidsvloer en maatvoering 

- Keurmerknummer veiligheidsvloer 

- Type en typenummer accu (bij containers met pastoegang) 

- Plaatsingsdatum accu 

- Ampère en voltage accu 

- Type pasreader (bij containers met pastoegang) 

- Beschrijving volmelding systeem 

- Opnamesysteem 

- Inspectiegegevens en rapporten keuringen 

- Tekeningen en beschrijvingen voor alle onderdelen van elk gebruikt type OC 

 

 

 

 

 

 


