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Proces/object: 1.03.1 - Keersluis Kornwerderzand

A.15.03_Taskforce Hydraulica
Ontwerp
Controle uitgangspunten hydraulische belastingen Keersluis
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ID# BN Document Plaats in  document Eis Opmerking RWS Reactie Levvel RWS eens /oneens Naar  bespreekpuntenlijst?

1 1.2 Conclusie
Bodembescherming: Geen wijziging, er wordt
geen Bodembescherming toegepast.
Dit is nog geen uitgemaakte zaak.

2 1.2 Conclusie

Uit bovenstaande kan geconcludeerd worden dat
het uitblijven van versie B van de ASD-UNO-
01 01 en het niet beschikbaar zijn van een "HR
persoon /aanspreekpunt" binnen het team
Keersluis Kornwerderzand tijdens het DO proces
heeft geleid tot;
Wat wordt met deze opmerking beoogd? Wie is
de HR persoon waar hier naar wordt verwezen?

3 1.2 Conclusie

Een mogelijke over dimensionering in het
Werktuigbouwkundige ontwerp doordat is
uitgegaan van een zogenaamde "boven-
belasting" benadering.
Een mogelijke reserve in het Civiele ontwerp
als direct gevolg van de ontwerp strategie van
Werktuigbouwkunde. De hoge trekkracht
resulteert in grotere afmetingen van keerwielen
en dergelijke waardoor het civiele ruimtebeslag
ook navenant groter wordt.
Het woorde mogelijk is vreemd, dit document is
er juist voor bedoeld verschillen of consequenties
voorzover deze er zijn te concretiseren.

4 3.1.2 Aantal
sluitingen

Het aantal sluitingen dient te worden
heroverwogen n.a.v. de gesprekken van 19-12-
2019

5 3.1.3 Deurhoogte
keersluis (SYS-0441)

De maat van NAP + 7.75 komt niet overeen met
de maatvoering op tekening ASD-TEK-STA-DO-
1.03.1-CST-1186, rev. 0.02, date 22-10-2019.
Geen wijziging, de roldeur is reeds ontworpen
voor een hoogte van NAP +7.85m en voldoet dus
aan de opgelegde hoogte conform
klimaatscenario W+.
Dit is kennelijk de reden echter staat dit niet
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