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2e NOTA VAN INLICHTINGEN bij bestek nr. ZLR-5941

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Dienst: Rijkswaterstaat Zeeland

Met 1 CD

Nota van inlichtingen behorend bij bestek nr. ZLR-5941
verstrekt aan gegadigden voor het verbeteren van de glooiingconstructie ter plaatse van de Zuidelijke
Voorhaven van Hansweert, tussen dp 226 en dp 257, met bijkomende werken in de gemeente
Reimerswaal.

Door gegadigden zijn geen schriftelijke vragen gesteld.

In het bestek worden de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht.
• Artikel 22.1 tekeningen

Tekening ZLRW 2005-01201 vervangen door tekening ZLRW 2006-01012 .
Tekening ZLRW 2005-01213 vervangen door tekening ZLRW 2006-01013.
Tekening ZLRW 2005-01214 vervangen door tekening ZLRW 2006-01014.
Tekening ZLRW 2005-01215 vervangen door tekening ZLRW 2006-01015.
Tekening ZLRW 2005-01216 vervangen door tekening ZLRW 2006-01016.
Tekening ZLRW 2005-01224 vervangen door tekening ZLRW 2005-01226.

• Artikel 61.2.2 lid 3
Op de derde regel de woorden 'Scheepvaartdienst Oosterschelde' vervangen door
'Waterdistrict Zeeuwse Delta'.

• Artikel 61.2.2 lid 2
De laatste zin van dit lid luidt: De totale stremmingduur waarbij 1of meerdere loopbruggen
zijn gestremd mag maximaal zes weken bedragen.
Bedoeld is dat de periode waarin aan de glooiing in dit gebied wordt gewerkt en als gevolg
daarvan loopbruggen gestremd zijn, maximaal zes weken (aaneengesloten) bedraagt.

• Toevoegen artikel:
64.14 Lavasteen
64.14.1 Eisen gesteld aan het materiaal: lavasteen

1. Sortering 40/150 mm.
2.De dichtheid bedraagt circa 1100 kg/m3.
3. De lavasteen leveren onder certificaat.

In de tekeningen worden de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht.
• Op de situatietekening ZLRW 2005-01200 is in de ondertafel tussen de kop van de havendam

en dp 227 + 65 m een te maken gepenetreerde overiaging aangegeven. De overiaging
afstrooien met betonpuin 90/180 mm.
Vanaf de kop van de havendam tot de helft van dit vak afstrooien met betonpuin 90/180 mm
vervangen door afstrooien met lavasteen 40/150 mm. Deze wijziging geldt ook voor
dwarsprofiel 2 Havenzijde, tekeneing ZLRW 2005-01204.

• De grondverbetering in het gebied tussen dp 239 + 25 m en dp 241 + 75 m komt te vervallen.
Hiertoe is de hoogte van de teenconstructie gewijzigd.
Van dp 237 + 39 m tot dp 240 + 25 m is de teenhoogte van NAP - 0,35 m verhoogd naar
NAP - 0,20 m en van dp 240 + 35 m tot dp 242 + 55 m is de teenhoogte van NAP - 0,35 m
verhoogd naar NAP - 0,05 m. In het gebied tussen dp 240 + 25 m en dp 240 + 35 m verloopt
de teenhoogte van NAP - 0,20 m naar NAP - 0,05 m.
Naast het beoogde resultaat van het vervallen van de grondverbetering heeft het verhogen van
de teenconstructie ook als gevolg dat de rest van de glooiingconstructie en de kreukelberm
mee verhoogd is. Met als gevolg dat de hoeveelheden van de te leveren en te verwerken
materialen tevens wijzigen.
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De wijzigingen met betrekking tot het vervallen van de grondverbetering zijn doorgevoerd in
de dwarsprofielen 11, 12, 13 en 14 en de bij deze dwarsprofielen behorende situatietekening.

• De transportroute is ingekort. Aan de westzijde van de Zuidelijke Voorhaven Hansweert komt
de laatste circa 600 m van de transportroute te vervallen.
Het zijn de wegen Sluisplateau, vanaf het praathuisje ter hoogte van dp 256 en de hieraan
parallel gelegen Oosthavendijk Deze wegen mogen niet voor transport worden gebruikt.
De wijziging met betrekking tot het inkorten van de transportroute is doorgevoerd in de
tekening van de transportroutes.

Door gegadigden zijn geen mondelinge vragen gesteld

Voorts worden volgende inlichtingen verstrekt:
• De vernieuwde bestekstekeningen worden op CD bijgevoegd bij de nota in PDF- en DGN-

formaat. Aan deze bestanden kan geen enkel recht worden ontleend. Ook op deze tekeningen
zijn de bepalingen van het bestek van toepassing.

.' Op de dag van inlichtingen zijn de volgende documenten getoond:
../ Papieren versies van alle in artikel 22.1 van dit bestek genoemde tekeningen en bijlagen .
../ Model bankgarantie
../ tekening carport bij verkeerspost
../ tekening inspectieputten rondom de verkeerspost
../ tekeningen kabels&leidingen
../ "richtlijn W.E.D. elektrotechniek versie 8, d.d. maart 2002".

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 14e maart 2006

Projectleider afdeling WVI
Rijkswaterstaat Zeeland

S.J.R.Vermunt


