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Lijst kostenschatting 
De genoemde bedragen zijn grof geschat en vooral bedoeld om inzicht te geven in de kosten en de 
onderdelen waarmee rekening moet worden gehouden. De totale kosten zijn afhankelijk van: 

• Materiaalgebruik: er zijn grote prijsverschillen tussen verschillende houtsoorten en 
bestratingmaterialen 

• Uurloon: voorbereidende werkzaamheden zelf uitvoeren kan de prijs drukken. 
• Bedrijf: laat twee hoveniersbedrijven een offerte maken en vraag hen een prijs te noemen per 

onderdeel in het plan. Daardoor zijn de kosten te vergelijken en kun je gemakkelijker 
prioriteiten stellen. Let op BTW; is een offerte in- of exclusief BTW! 

• Leverancier: kies zoveel mogelijk één leverancier voor eventuele toestellen, dan krijg je een 
eenheid in stijl en bespaar je vrachtkosten. Montage wordt apart berekend. 

• Voorbereidende werkzaamheden: bij bestaande buitenruimtes moet er vaak iets afgebroken 
en afgevoerd worden en bij nieuwe ruimtes moeten er vaak ook nieuwe poorten en hekwerken 
geplaatst worden. 

 
 Onderdeel prijs in €
algemene werkzaamheden  
 Opschonen, grondwerk en bestrating 

stoeptegels(per m2) 
40

 graven paden (per m2) 20
 graven gat voor valondergrond (per m2) 20
 valdempende zandgrond (per m2) 30

 valdempende rubber tegels (per m2) 100
 valdempende rubber gietvloer (per m2) 130
 planten boom 100
 aanleggen waterleiding (per m) 70
  
afscheidingen  
 palenwand (hoog)(per m) 500
 palenwand (laag)( per m) 100
 kastanje hekje (per m) 50
 liggende boomstam (2m, diam 50cm) 50
 liggende boomstam (2m, diam 30cm) 30
 staande stammen (per m) 25
 haag (per m) 25
 zwerfkei (80 cm) 150
 kei (30 cm) 50
 Gemetseld muurtje 30cm (per m) 150
balspel  
 basket 1000
 Voetbaldoeltjes 2 stuks 1600
 ballenwand met gaten 1000
 pannaveldje 10.000
  
beesten  
 kippenhok 300
 konijnenhok 100
 vlinderstruik 20
 wilde bijen hotel 20
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 kikkerpoel 500
 vogelkastje 15
 voedertafel 25
  
beplanting  
 boom (diameter: 3m) 50

 boom (diameter: 6 m) 100
 boom (diameter: 9m) 150
 struik (groot)(per stuk) 10
 struik (klein)(per m2) 25
 plant (vast)(per m2) 25
 plant (eenjarig)(per m2) 10
 gras (per m2) 5
 Bloemenmengsel (gezaaid per m2) 1
 Graszoden (per m2) 15
berging  
 berging van hout 5000
 berging van steen 15.000
 Zeecontainer (per maand) 10
  
bouwplek  
 losliggend materiaal 500
  
duikelen  
 duikelrek tweedelig 750
 duikelrek driedelig 1000
 metalen boog 1500
  
fantasie  
 Poppenkastbank 100
 benzinepomp 50
 telefoonpaal 20
 winkelwand 200
 bootje 500
 speelauto in zand 500
  
fietsroute  
 fietspad geschilderd (per m1) 5
 fietsroute betegeld met rode stoeptegels (per m2) 45
 verkeersborden 30
  
groepswerkplek  
 picknicktafel 500
 stammencirkel (diameter 4 m) 750
 gemetselde zitring (diameter 4 m) 1500
  
heuvel  
 heuvel in terrassen met gemetselde randen  5000
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(hoogte: 1,5 m, diameter 6m) 
 heuvel begroeid met stammenrand  

(hoogte: 1,5 m, diameter 6m) 
4000

 grasheuvel  
(hoogte: 1,5 m, diameter 6m) 

2000

 talud voor glijbaan op heuvel 1,5 m hoog 2000
  
klimtoestel (combi)  
 robinia toestel 10.000
 gecombineerd hout met kunststof 8000
 metalen toestel 5000
 Klimnet 2000
 'kasteel' met glijbaan 10.000
 klimboom staand 200
 klimboom liggend 200
  
schaduwplek  
 doek aan palen (zelfgemaakt) 500
 doek aan palen (professioneel) 10.000
 pergola 3000
  
speelhuis  
 robinia speelhut 3000
 wilgentenenhut (diam 4m) 800
 wigwam staande palen 200
 doos 10
 zelf bouwen van sloophout 50
  
theater  
 houten banken 1500
 tribune tegen heuvel met betonelementen 7000
 stammen als tribune 3000
 gordijnen 100
 podium van hout 1500
  
schommels  
 kleuterschommel 1000
 vogelnestschommel 4000
 dubbele schommel 2000
 enkele schommel 1500
  
Paden  
 Pad van gebakken klinkers(breed 80cm, per m1) 70
 grindpad (breed: 80cm, per m) 30
 schelpenpad (breed: 80cm, per m) 30
 houtsnipperpad (breed: 80cm, per m) 30
 zandpad (breed: 80cm, per m) 20
  
tuintjes  
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 in bakken (6 stuks) 2000
 rechthoekige vlakken (6 stuks) 1000
 waterpunt met slang 500
 werktafel 500
  
Tunnel  
 wilgentunnel (per m) 100
 houten pergola (per poortdeel) 200
 rioolbuis (2m) 200
  
  
Water  
 Waterspeelplek met bruggetje 4000
 waterpomp op grondwater 800
 waterpomp op leidingwater 1500
 zandplek 2000
 Watermobiel 1500
 vijvertje 1000
 poel 2000
  
zandbak  
 zandbak met stammenrand 1500
 zandbak hout 2000
 zandbak beton 3000
 zandbak met speelwanden 4000
 zandplaats 2000
  
zitplek  
 bankje 200
 Boombank van duurzaam hout 1000
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