Bewonersbrief

Onderhoud Buitenhaven Lage Zwaluwe
Oosterhout: 30 augustus 2019

Geachte belanghebbende,
Na de laatste bewonersbrief van 19 maart 2019 over de stand van zaken in het project
“Onderhoud Buitenhaven Lage Zwaluwe”, bij deze een volgende update.

Uit te voeren werkzaamheden
De onderhoudswerkzaamheden in de Buitenhaven Lage Zwaluwe betreffen de objecten LZ01, LZ02
en LZ03, zoals weergegeven in de tekening hierboven.
LZ01 (oeverbescherming tussen aanlegplaats vrachtschepen richting Amer)
De afkalvende oever zal worden hersteld en met stortstenen afgewerkt. Om deze oeverbescherming
kwalitatief goed aan te leggen zijn het kappen van de grote wilgenbomen en baggeren noodzakelijk.
Tevens wordt de verzakking in het voetpad langs de oever hersteld en gedeeltelijk opnieuw
geasfalteerd. In de oever wordt een uitstroomvoorziening aangebracht.
LZ02 (stalen damwand aanlegplaats vrachtschepen)
Om grotere binnenvaartschepen veilig te kunnen laten afmeren aan de stalen damwand, zijn twee
afmeerpalen en een stalen ladder noodzakelijk. Eén afmeerpaal komt voor de oever van LZ01 en eén
afmeerpaal komt voor de oever van LZ03.

LZ03 (oeverbescherming tussen aanlegplaats LZ02 en dijk)
Bij LZ03 vormen de aanwezige bomen in de taludverharding een risico voor de recreanten.
De stammen van de bomen zijn ter hoogte van de talud verharding ingesnoerd en kunnen afbreken.
Naar deze situatie is een veiligheidsinspectie uitgevoerd. Om de veiligheid te waarborgen moeten
deze bomen gekapt worden. De taludverharding wordt op de windwaterlijn versterkt met stortsteen.
Vergunningen
De benodigde Omgevingsvergunningen voor de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden zijn
door Rijkswaterstaat en de gemeente Drimmelen verleend.
Tevens is de Kapvergunning verleend. In de Kapvergunning is een herplant plicht opgenomen. In de
vorige bewonersbrief van 19 maart 2019 is toegelicht welke bomen er waar worden geplant. Een deel
daarvan is inmiddels uitgevoerd. De rest volgt in het volgende plantseizoen komende herfst.
Planning
Maandag 23 september 2019 start Gebr. De Leeuw B.V. met de uitvoering van de werkzaamheden.
De werkzaamheden aan LZ01 zullen worden uitgevoerd vanaf het land. Hierbij zal het werkterrein
worden afgezet met bouwhekken. Zie onderstaande tekening.
De werkzaamheden aan LZ02 en LZ03 zullen worden uitgevoerd vanaf het water.

= werkterrein
= stalen rijplaten
= bouwhekken
Contact
Mocht u nog inhoudelijke vragen hebben naar aanleiding van deze brief dan kunt u contact opnemen
met de heer J. Knaap, Omgevingsmanager van Gebr. de Leeuw B.V.
Bereikbaar via telefoonnummer 06 -10 51 34 32 en e-mail john@gebrdeleeuw.nl.
De voortgang van de werkzaamheden kunt u ook volgen via de projectpagina op de website
www.gebrdeleeuw.nl. Hier vindt u wekelijkse updates van de afgelopen en komende week en project
specifieke contactinformatie. ‘Login’ knop rechts bovenaan de webpagina. Gebruikersnaam ‘havens’
en wachtwoord ‘18045’.
Met vriendelijke groet,
Gebr. de Leeuw B.V .
Oosterhout.

