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Bijlage(n)

1
Uw kenmerk

Geachte heer Welleman,

Op dinsdag morgen 22 april 2008 hebben we samen met het Waterschap Zeeuwse
Eilanden een nadere schouw gedaan betreffende punt 20 (werk inzaaien en steenvrij
opleveren) van de technische opname van het dijkvak Tholen 2 ZLD-6098.

We hebben het dijktraject getoetst aan de volgende artikelen van bestek ZLD-6098:
• 63.1.1 lid 9, "het grondwerk dient vrij van puin en steenslag te worden

opgeleverd" .
• 66.3.1 "Eisen algemeen: inzaaien" lid 1 "Alle onverharde oppervlakken waar

zich na afloop van de werkzaamheden geen goede gesloten grasmat bevind
inzaaien" en lid 4 "De bovenste 2 á 3 cm van het te zaaien oppervlak
losmaken en het graszaad inwerken".

We willen u verder wijzen op het belang van deze artikelen in relatie tot het
toekomstige beheer van de grasmat (maaien) en de erosiesterkte van de kleilaag.

In de onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de te herstellen trajecten.
Tevens zijn er foto's van de opname beschikbaar. Met dhr. Roelse van uw firma is
onderstaande tabel doorgenomen.
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We verzoeken u de bovenstaande punten op korte termijn te herstellen. Verder dient
u schriftelijk aan te geven wanneer de overige punten uit de lijst (technische opname
27 oktober 2007) worden hersteld.
Als de herstel werkzaamheden worden uitgevoerd dienen deze 1 werkdag vooraf te
worden aangekondigd bij dhr.

Wij hopen dat we u voor dit moment voldoende hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Directie UAV
Bestek ZlD-6098
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T b 1 22 '12008a e opname apn
Dp Dp Omschrijving

1080 + 50 m 1069 + 50 m buitenzijde Stenen, plaatselijk doek en perkoenen

beëindiging verwijderen. Oppervlak losmaken en graszaad

dijkvak inwerken" .

1080 + 50 m 1069 + 50 m Transportroute Grote Stenen verwijderen en oppervlak losmaken

binnenzijde en graszaad inwerken".

Tevens plekken binnentalud zonodig profileren,

oppervlak losmaken en graszaad inwerken"

Nabij dp 1070 spoorvorming transportbaan

verwijderen

1076 Binnenzijde Hekwerk dichtzetten nabij oprit natuurgebied

(tijdens verw. Paddenscherm opengemaakt)

1077 Binnen en T.p.v tijdelijk depot (steen, steenslag enz.) dient

(omgeving) buitenzijde de kleilaag deels te worden verwijderd en nieuwe

klei (vrij van fysische verontreiniging te worden

aangebracht). Een melding in het kader van

Besluit bodemkwaliteit via dijkvak Kats

aanmelden .

Oppervlak losmaken en graszaad inwerken.

1069 Buitenzijde Aantal plekken is er gezeefde grond toegepast,

boventalud en deze dient te worden verwijderd

rond de berm en

aanzet T.p.v tijdelijk depot (steen, steenslag enz) dient

binnenzijde de kleilaag deels te worden verwijderd en nieuwe

.klei (vrij van fysische verontreiniging te worden

aangebracht). Een melding in het kader van

Besluit bodemkwaliteit via dijkvak Kats

aanmelden ( .

Oppervlak losmaken en graszaad inwerken.

1069 1061 Aantal plekken rond de trappen is er gezeefde

grond toegepast, deze dient te worden

verwijderd

Stenen, plaatselijk doek en perkoenen

verwijderen, oppervlak losmaken en graszaad

inwerken" .

1061 1050 Stenen,en plaatselijk doek en perkoen en

verwijderen oppervlak losmaken en graszaad

inwerken" .

1057 1049 Transportroute Grote Stenen verwijderen en oppervlak losmaken

binnenzijde en graszaad inwerken"

Tevens plekken binnentalud zonodig profileren,

oppervlak losmaken en graszaad inwerken"

1050 1049 Nabij de bocht en Aantal plekken is er gezeefde grond toegepast,

de duikcorridor deze dient te worden verwijderd
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T.p.v tijdelijk depot (steen, steenslag enz) dient

de kleilaag deels te worden verwijderd en nieuwe

klei (vrij van fysische verontreiniging te worden

aangebracht). Een melding in het kader van

Besluit bodemkwaliteit via dijkvak Kats

aanmelden (

Oppervlak losmaken en graszaad inwerken.

1051 1043 buitenzijde Stenen, plaatselijk doek en perkoenen

verwijderen oppervlak losmaken en graszaad

inwerken" .

1043 Buitenzijde Aantal plekken is er gezeefde grond toegepast,

boventalud en deze dient te worden verwijderd

rond de berm en

aanzet T.p.v tijdelijk depot (steen, steenslag enz) dient

binnenzijde de kleilaag deels te worden verwijderd en nieuwe

klei (vrij van fysische verontreiniging te worden

aangebracht). Een melding in het kader van

Besluit bodemkwaliteit via dijkvak Kats

aanmelden ( .

Oppervlak losmaken en graszaad inwerken.

1043 Binnenzijde T.p.v tijdelijk depot (steen, steenslag enz.) dient

de kleilaag deels te worden verwijderd en nieuwe

klei (vrij van fysische verontreiniging te worden

aangebracht). Een melding in het kader van

Besluit bodemkwaliteit via dijkvak Kats

aanmelden (

Oppervlak losmaken en graszaad inwerken.
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