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Opmerkingen bestek NW.Neuzen-lBraakman- en Thomaespolder:

l. In de Hoofdplaat- en Thomaespolder mogen vrijkomende materialen alléén in de kreukelberm verwerkt
worden rondom de sluis bij Nol Zeven. Geen materialen t.p.v. de schorgebieden!

2. Tek. 1134, prof.2.: voldoet nietaan het criterium afschuiving.
weet hier meer van!

3 Posten t.b.v. ontgraven zand uit dijklichaam:
Niet meer ontgraven dan nodig: 0,80 m klei is juist maar meer niet.
Vrijkomend zand mag niet op het schorgebied gedeponeerd worden.

4 Onderhoudsweg.
Ambtelijk overleg heeft geresulteerd in een plan, t.b.v. medegebruik buitenbermen, voor de gehele ZVl.
kust. Bestuurlijk moet dit nog geaccordeerd worden. Mogelijk moeten fietsonvriendelijke voorzieningen
getroffen worden; op dit moment nog niets definitief beslist!

5. Depots. _ .
Waterschap heeft enkeleen depot aan de Braakman. Dit ligt nagenoeg' vol. -,
Tijdelijke depotruimte is te maken op het duingebied van de Mosselbanken.

6. Bijkomende werkzaamheden.
Lantaarnpalenlmarkeringslichten moeten opgenomen en herplaatst worden.
Bolders mogen (voorzover ze in de weg staan) worden opgenomen en behoeven niet teruggeplaatst te.
worden.
Kabel welke op de glooiing ligt t.b.v. havenlicht moet terug op de glooiing aangebracht worden (en niet
onder de bekleding).

• 7 Diverse:
• Het schorgebied van de Thomaes- en Paulinapolder is (grotendeels) eigendom van het Zeeuwse

Landschap en mag niet als werkterrein gebruikt worden.
• In verband met late aanbesteding én gedeeltelijke betaling (60% in 1999 en 40% in 2000) lijkt het mij

zinvol in het bestek aan te geven dat de Thomaespolder in 1999 uitgevoerd moet worden en de overige
werken in 2000. Dit betekent ook minder problemen met opslagruimte, geen oponthoud door werken
containerterminal.

•
Oostburg, 6 mei 1999




