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Op 2 juni 2010 is er overleg geweest met Rijkswaterstaat, Waterdistrict Zeeuwse
Delta over de werkzaamheden van Projectbureau Zeeweringen in 2011. De
aannemer voor het meerjarig onderhoud, KVVS,was hier bij aanwezig. Tevens is
er kort gekeken welke werken in de periode 2012-2015 raakvlakken hebben met
het district,

2011
Het dijkvak Philipsdam Noord valt binnen de gemeente Schouwen Duiveland;
maar vindt in het geheel plaats aan de zeewering en het sluizencomplex van
Rijkswaterstaat. .
Op verzoek van Rijkswaterstaat wordt de aansluiting op de spuisluis bîj de
Grevelingendam meegenomen. Dit is echter alleen zinvol als de damwand nog in
goede staat is. Aan de andere zijde is om deze reden de aansluiting uit de
werkzaamheden gehaald. zal navraag doen over de staat van de
damwand bij

heeft het archief doorzocht op tekeningen van het
achterloopsheidscherm van de jachtensluis, dit in verband met aansluiting van de
aan te leggen verborgen glooiing. Hij heeft geen tekeningen gevonden van dit
deel van de sluizen. zal nogmaals navraag doen bij de beheerder
van het archief

. .' "

Er client tijdens de uitvoering rek~ning gehouden te worden met strernrnlnqen
voor de aannemer bij de jachtensluis in het toeristische seizoen. Er zullen dan
geen onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden. De brug bij de sluis voldoet aan
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verkeersklasse 60. doet navraag bij over de
wachttijden bij de sluis (actie ).

vraagt naar de mogelijkheden om te lossen aan de Krammer,
binnen het terrein van het sluizencomplex. Hier is ook voor het werk
Grevelingendam gelost. Dit moet nagèvraagd worden bij (actie

).

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

Datum
4 juni 2010

Nummer
PZDT-V-IOXXX ontw

De rolpoort bij de toegang aan de noordzijde van het complex kan tijdens de
uitvoering open blijven voor de aannemer.

Opslag van materialen zal plaatsvinden op het terrein waar de verborgen glooiing
aangelegd wordt.

verzoekt om voorafgaand aan de werkzaamheden een nul-
meting te laten uitvoeren naar de onderhoudswegen in aanwezigheid van de
beheerder. Voorstel is om na de werkzaamheden een nieuwe asfalt deklaag (4cm
DAB 0/11) te draaien op de gebruikte onderhoudswegen. Schades dienen
voorafgaand aan het asfalteren gefreesd te worden. zal deze
oplossing bij Zeeweringen bespreken (actie ).

Zeeweringen zal nog contact opnemen met de provincie ( ) Voor het
gebruik van de parallelweg van de N257 (actie ).

L
I

De maaiwerkzaamheden binnen de werkgrenzeri wordt vanaf 15 maart 2011
overgenomen door de aannemer van Zeeweringen. De werkgrens ligt op de
buitenkruinlijn.

,"
vraagt of er in de garantiebepalingen in het contract nog

eisen staan met betrekking tot onderhoud. Dit wordt nagevraagd. (actie

Overig

ACties:
Navragen staat damwand, afgerond 01-07-2010
Opzoeken tekening achterloopsheidscherm, , afgerond 01-,07-2010
Wachttijden bij sluis navragen, afgerond 01-07":2010
Navragen mogelijkheid losvoorziening, 01-07-2010
Deklaag asfalt na werkzaamheden herstellen, 01-07-2010
Contact opnemen met provincie, afgerond 01-07-2010
Garantiebepalingen en onderhoud navragen, 01-07-2010

Naschrift:
Navraag staat damwand is opgeschaald.
Herstellen onderhoudswegen, deklaag asfalt, is akkoord.
Voorstel om maaien door PBZ vanaf 1 maart 2011 te laten aanvangen ivm eis NB-
wet vergunning.

Pagina 2 van 2




