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NOTA VAN INLICHTINGEN bij bestek LR:6309 .

Met 1 bijlage

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Dienst: Rijkswaterstaat Zeeland

Nota van inlichtingen behorend bij besteknr. ZLR-6309 verstrekt aan gegadigden voor het verbeteren
van de glooiingconstructie ter plaatse van het buitentalud van de Bruinissepolder tussen dp 361 +20m
en dp 401, met bijkomende werken in de gemeente Schouwen Duiveland.

In het bestek worden de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht

, • Artikel 22.2 wordt aangevuld met bijlagen 5.:

Bijlagen
Bijlage nr.
5.

Omschrijving
Dieptelijnen Bruinissepolder

• Op het voorblad wijzigt de tekst "dinsdag 29 augustus 2007" in "dinsdag 2

• Artikel 61.1 bij het begrip ecotoplaag vervalt het gedeelte "De toplaag kan bestaa u
lavasteen of gebroken kalksteen en hoeft niet uitgewassen te zijn" en wordt vervan
toplaag bestaat uit lavasteen en hoeft niet uitgewassen te zijn ".

• Artikel 61.2.3 lid 1 t/m 3 wordt vervangen door nieuwe leden 1 t/m 3 luidend als volgt:
1. Vri;gekomen materialen welke niet worden hergebruikt, dienen vervoerd te worden naar een

door het bevoegd gezag erkende eindverwerkingsinrichting. ûesrbt! de procedure gevolgd
dient te worden, die door het bevoegd gezag in de desbetreffende provincie is
voorgeschreven.

2. Tot het vervoeren van de in lid 1genoemde viiigekomen materialen naar een
eindverwerkingsinrichting behoort tevens het afleveren van deze materialen aan de
desbetreffende inrichting. Indien een inrichting kosten in rekening brengt voor het
accepteren van deze materialen, ziin deze kosten voor rekening van de aannemer., 3. De aannemer verstrekt de directie een bewi;s van acceptatie van de naar een
eindverwerkingsinrichting vervoerde materialen. Op het bewi;s van acceptatie moeten de
naam, het adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de naam en het
adres van de vervoerder van de materialen zi;n vermeld. .

• Artikel 61.2.8 wordt uitgebreid met een lid 2 en 3 luidend als volgt:
2. De maximale afstand tussen het verwitderen van de bekleding en het aanbrengen van de

bekleding tot een niveau van 1,00 meter onder het onderhoudspad dient te worden bepaald
in overleg met de directie en bedraagt maximaal 500 meter.

3. Er dient voldoende materiaal en materieel op het werk aanwezig te ziin om in geval van
calamiteiten onbeschermd talud ter plaatse van opgebroken glooiingconstructies te kunnen
verdedigen.

• Artikel 63.1.1 lid 8 vervalt en wordt vervangen door een nieuw lid 81uidend als volgt:
8. Tiidens uitvoering van de werkzaamheden mag geen ingraving in het talud geschieden

teneinde een werkpad te creëren, behoudens na toestemming van de directie.



111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I11

,
017341 2012 PZDT-N-12214 best '1,
Nota van inlichtingen ZLR-6309 Bruinissepolder

• Artikel 64.4.1 wordt uitgebreid met een lid 5 luidend als volgt:
5. Geen betonzuilen verwerken met een uithardingtijd van minder dan 14 dagen.

• Artikel 64.9.1 lid 4 vervalt en wordt vervangen door een nieuw lid 4 luidend als volgt:
4. De gepenetreerde breuksteen dired na het ingieten afstrooien met lavasteen 40/150 mm.

Het afstrooien dient zodanig te geschieden dat het gehele oppervlak is voorzien van
afstrooimateriaal en dat het afstrooimateriaal voor circa 50% is ingebed en hecht in het
gietasfalt. De bovenzijde van het afstrooimateriaal moet vrij blijven van gietasfalt.

• Artikel 64.15.1 vervalt en wordt vervangen door een nieuw artikel 64.15.1 luidend als volgt:
1. Het op tekening aangegeven waterslot aanbrengen tot 0,10 meter in de kleilaag. De op

tekening vermelde afmetingen zijn minimale afmetingen, de afmetingen moeten worden
aangepast aan de bestaande bekledingsconstrudie.

• Artikel 66.4.2 wordt uitgebreid met een lid 5 luidend als volgt: ,
5. Het bouwbord dient na afloop van de werkzaamheden verwijderd te worden en vervalt aan

de aannemer.

• Artikel 66.6.1 lid 2 vervalt en wordt vervangen door een nieuw lid 2 luidend als volgt:
2. Zodra de werkzaamheden zijn afgerond dient het scherm te worden verwijderd en vervalt

aan de aannemer.

• Hoofdstuk 66 wordt aangevuld met artikel 66.8 "Duikerstrap" , luidend als volgt:
1. Ter plaatse van dp 392+50m dient op de nieuwe bekleding een trapconstrudie ontworpen

en aangebracht te worden. E.e.a. ter beoordeling van de diredie UAV. De te ontwerpen en
aan te brengen trapconstrudie dient aan te sluiten op het onderhoudspad en de
kreukelberm.

2. De in het werk te storten betonnen traptreden dienen te worden aangebracht op de nieuw ,
aangebrachte glooiingsconstrudie of in de nieuwe glooiingsconstrudie. Als de traptreden in
de nieuwe glooiingsconstrudie worden verwerkt dienen deze op steenslag 4120mm, dik
minimaal 0,05 m en geotextiel type 1te worden aangebracht.

Afmetingen: breedte trapconstrudie bedraagt 1,00 m, optrede 0,15 m en de aantrede volgt
uit de taludhelling.

3. De trap dient te worden voorzien van een rvs leuningconstrudie en een antisliplaag op de
treden.

Op de tekeningen worden de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht.

ZLRW 2006-1425

De tekst "betonzuilen 40/2300" vervangen door "betonzuilen 45/2300".
De tekst "afstrooien met breuksteen 45/125mm" vervangen door "afstrooien
met lavasteen 40/150mm".
De tekst "afstrooien met breuksteen 45/125mm" vervangen door "afstrooien
met lavasteen 40/150mm".

ZLRW 2006-1422
ZLRW 2006-1424
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ZLRW 2006-1426

~

De tekst "a~et breuksteen 45/125mm" vervangen door "afstrooien
met lavasteen 40/150mm " .
De tekst" afstrooien met breuksteen 45/125mm" vervangen door" afstrooien
met lavasteen 40/150mm " .
De tekst" afstrooien met breuksteen 45/125mm" vervangen door" afstrooien
met lavasteen 40/150mm".
De tekst "afstrooien met breuksteen 45/125mm" vervangen door "afstrooien
met lavasteen 40/150mm".
De tekst "afstrooien met breuksteen 45/125mm" vervangen door "afstrooien
met lavasteen 40/150mm" .
De laagdikte bij detail 7 ontgraven en aanvullen met hydro fosforslak moet zijn
dik OrSOm.
De tekst "afstrooien met breuksteen 45/125mm" vervangen door "afstrooien
met lavasteen 40/150mm " .
De tekst" afstrooien met breuksteen 45/125mm" vervangen door" afstrooien
met lavasteen 40/150mm".
Bij detail B eindsituatie: "betonzuilen 45/2300" vervangen door "betonzuilen
50/2300".
Het gedeelte van de transportroute op de Langeweg tussen de kruisingen met
de Rijksstraatweg en de Zijpseweg wordt tweerichtingsverkeer.

ZLRW 2006-1435

ZLRW 2006-1436

ZLRW 2006-1437

ZLRW 2006-1438

ZLRW 2006-1439

ZLRW 2006-1440

ZLRW 2006-1441

ZLRW 2006-1442

Door gegadigden zijn de volgende vragen gesteld:

1. Vraag: Van de transportroute op tekening ZLRW 2006-1442 is de Langeweg als
eenrichtingsverkeer aangegeven waardoor een gedeelte van het werk nfet
bereikbaar is.

Antwoord: Het gedeelte van de Langeweg tussen de Rijksstraatweg en de Zijpseweg wordt
aangewezen als tweerichtingsverkeer.

2. Vraag: Is de eigenaar van de mosselpercelen voor de dijk op de hoogte van de op handen
zijnde werkzaamheden?

Antwoord: Ja, deze is hier van op de hoogte.
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Voorts zijn de volgende inlichtingen verstrekt:

Op de dag van inlichtingen zijn de volgende documenten getoond:
• Papieren versies van alle in artikel 22.1 van dit bestek en in de 1e nota van inlichtingen genoemde

tekeningen en bijlagen.
• Let op: de in te vullen EIGEN VERKLARING wijkt af van de VRAGENLIJST zoals die voorheen

ingevuld diende te worden.

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 10e juli 2007

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT
namens deze,
DE HO E INGENIEUR-DIRECTEUR RWS-Zeeland
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Drs.
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