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Behandeld door

Doorkiesnummer 0113-644044e

Vereniging Natuurmonumenten is namens de projectgroep Van Zierik tot Zee opdrachtgever
voor de herinrichting van de omgeving van de Flaauwershaven tot "entree voor de Zuidkust
van Schouwen". Donderdag 22 april jl. hebben mijn collega Mark Mandemakers en
ondergetekende met en overlegd hoe de plannen voor
de herinrichting van de Flaauwershaven geïntegreerd kunnen worden in de plannen van
Projectbureau Zeeweringen. Graag informeer ik u over de uitkomsten van dit gesprek.

Afgesproken is dat Projectbureau Zeeweringen het bijgevoegde inrichtingsplan, ontworpen
door van bureau Ruimtewerking uit Deventer, grotendeels zal uitvoeren. De
volgende elementen zullen worden gerealiseerd:

• • Plaatsen van schanskorven
• Vulling van de schanskorven met basalUvilvoordse steen
• Informatie- en verwijzingspanelen
• 4 Zitbanken, type Velopa Max
• 2 Afvalbakken
• Fietsenstalling
• Aansluitingen maken voor verlichting
• Verlichting

In het ontwerp is een betonnen trap opgenomen. Deze trap maakt op dit moment geen deel
uit van de te realiseren elementen, maar kan eventueel in een later stadium toegevoegd
worden. Op dit moment zijn er geen middelen voldoende om deze te kunnen plaatsen. Ik zal
nog wel contact opnemen met of deze trap eventueel toch nog door jullie
bekostigd kan worden. Over de uiteindelijke verlichting moet ik een slag om de arm houden.
Er worden door de gemeente Schouwen-Duiveland in het kader van het donkerte beleid eisen
aan de verlichting gesteld. Het is in dit stadium nog niet duidelijk of de huidige verlichting uit
het ontwerp van daaraan voldoen. Wel is de plaats van de aansluitingen duidelijk en
blijft ongewijzigd.

Natuurmonumenten. Als je van Nederland houdt.

http://www.natuurmonumenten.nl


',0 .

Ó', "I" .

~.' . . . .

. '.. , ~

015261 2010 PZDT-B-10173
fg 24 ,Herrinrichling Flaauwershaven

~ • __ ,__ 0:. . _" _ "

• ~ •• ,!, tr'·· • '

":i'
.' . .r, ,

, '"~'\.,'
!.:~

, '.
t,"" .i J, " ~~~.",: ,,' I • .I

"... '

;", .

"

. "

• I•• I P- • <t, !

- ,

.".... '_' ,-

: ~':'~: i..

. ,';

':.' I.f'

. .. .
~. - j" -'. ,.



Aan

Datum

Projectbureau Zeeweringen, Bert Kortsmit

2juni2010 pagina 2/2

Voor de te realiseren elementen is een vaste aanneemsom afgesproken van € 52.500 ex
BTW. Treden er nog tussentijdse wijzigingen op door het toch nog plaatsen van eerder
genoemde trap of wijzigingen in de plaatsing van definitieve verlichting wordt dit tussentijds
kort gesloten.

De facturatieprocedure wordt nader overeengekomen. De werkzaamheden zullen zoals nu
bekend en gepland starten vanaf 1 apri12011.

De samenwerking met uw bureau wordt door mij tot nu toe als uiterst constructief ervaren. Ik
nodig u hierbij alvast uit om bij het opleveringsfeest aanwezig te zijn. Hier krijgt u t.z.t. een
uitnodiging voor opgestuurd. Natuurmonumenten en Van Zierik tot Zee (samenwerking
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Recron) hebben er alle vertrouwen in dat we
gezamenlijk tot een mooie entree langs dit bijzondere gebied zullen komen.
Veiligheid en recreatieve ontwikkeling gaan hier hand in hand.

Met vriendelijke

Regio beheerder ~~~

Vereni?r
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