
/
2e NOTA VAN INLICHTINGEN bij bestek nr. ZLa-6313 ."1 (()~[ 2007
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Dienst: Rijkswaterstaat Zeeland

2e Nota van inlichtingen behorend bij besteknr. ZLR-6313 verstrekt aan gegadigden voor het verbeteren van
de glooiingconstructie Koude- en Kaarspolder tussen dp 1396 en dp 1409 met bijkomende werken in de
gemeente Reimerswaal.

In het bestek worden de volgende wijzigingen en aanvull.ingen aangebracht

• Artikel 65.1.1 leden 1 en 2 wordt vervangen door nieuwe leden 1 en 2 luidend als volgt:
1. Het aanbrengen van de onderhoudsstrook bestaande uit filterdoek, funderingslaag en open

steenasfalt overeenkomstig de bij dit bestek behorende tekeningen.

2. De bestaande asfaltverharding rondom de verkeerspost tussen dp 1407+95 en dp 1409 na de
werkzaamheden voorzien van een nieuwe oppervlakbehandeling.

• Artikel 65.2 vervalt.

e. In artikel 92.23 lid 2 de tekst in de eerste alinea vervangen door" Beschikbaar stellen van een keet
gedurende de looptijd van het werk op een in overleg met de directie te bepalen locatie. De keet heeft
een grootte van ca. 54m', twee kamers van ca. 18m2 resp. ca. 9 m', een keuken en een wc met
waterspoeling" .

Voorts worden de volgende inlichtingen verstrekt

• De op tekening ZLRW 2007-1080 aangegeven onderhoudsstrook dient beëindigd te worden t.h.v. dp
1407 + 95 m en daar aangesloten te worden op de bestaande asfaltconstructie. Het gedeelte van het
onderhoudspad tussen dp 1407+95 en dp 1409 komt hiermee te vervallen.

De ondergetekende verklaart dat geen andere bindende inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en
eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (geen andere dan in deze en
eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Middelburg de 30e augustus 2007

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT
namens deze,
Het Hoofd van de Afdeling Vernieuwing Infrastructuur
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