
 

Sweco 

Robijnstraat 11 

1812 RB Alkmaar 

Postbus 214 

1800 AE Alkmaar 

 

T +31 88 811 66 00 

www.sweco.nl 

Sweco Nederland B.V. 

Alkmaar 

Handelsregister 30129769 

Statutair gevestigd te De Bilt 

Sander Helmendach 

Adviseur Water/ Ass. Projectmanager 

Water en Gebiedsontwikkeling 

T +31 88 811 67 62 

M +31 6 12 01 94 16 

sander.helmendach@sweco.nl 1 (2) 

 

Notitie 
  

Onderwerp: DO Toetsing Watertuinen – Merici Bergen 

Projectnummer: 329323  

Referentienummer: SWNL-329323  

Datum: 05-03-2018  
  

 

 

1 Opmerkingen DO 
Op het vorige DO zijn d.d. 11-1-2018 nog 2 reacties binnengekomen (van Ton van Rhijn en 

Gerard Bruining). In onderstaande tabel zijn de opmerkingen op het DO weergegeven en de 

wijze waarop deze zijn verwerkt in het DO d.d. 23-02-2018. 

 

 

 

Nummer opmerking omschrijving Verwerking in DO 

 Gerard Buining d.d. 11-01-

2018 

  

1 Ruimte rondom te behouden 

bomen 

Om de bestaande bomen in de 

achtertuinen voor de toekomst te 

behouden is het zaak om goed 

toezicht te houden tijdens de 

uitvoering. Zorg ervoor dat de 

minimale afstand tot de stam van 

2 meter niet opgehoogd wordt en 

dat er geen opslag van grond en 

materiaal en geen 

voertuigbewegingen plaatsvinden 

onder de kroonprojectie van de te 

behouden bomen. 

Tijdens de uitvoering wordt 

rekening gehouden met de 

bomem. Zie DO daarin is 

rekening gehouden met 2,0 m  

 

2 Groen tussen inrit en 

langsparkeerplaats 

In de bijlage zie je twee locaties 

waar het parkeervak vlakbij een 

inrit ligt. De ervaring is dat het 

kleine stukje gras kapot wordt 

gereden. Kun je het parkeervak 

aanhelen aan de inrit? Ik heb dit 

met Ton van Rhijn besproken en 

hij is akkoord. 

Deze zijn verwerkt in het 

vastgestelde DO. 

 Ton van Rhijn d.d. 11-01-

2018 

  

1 Locatie nutstracé In een eerder plan was een 

nutstracé aangegeven in het 

bestaande voetpad gelegen langs 

de Mericilaan (de laan tussen de 

bomen). In het huidige plan is dit 

tracé verlaten en is een nieuw 

tracé gesitueerd door de rijbaan 

Op basis van overleg met Ton 

van Rhijn is het volgende 

besloten. Het nutstracé 

richting kapel is verlegd naar 

de berm aan de westzijde van 

het parkeerterrein en het 

nutstracé richting nieuwe 



 

    2 (2) 

 

van het parkeerterrein, zowel 

richting kapel als naar het 

zusterhuis. Volgens de PVE van 

de gemeente (hoofdstuk 5.1) dient 

een nutstracé naast de rijbaan 

gelegen te zijn. 

appartementengebouw is 

verplaatst buiten de rijbaan. 

2 Slechte staat voetpad Het bestaande onder punt 1 

genoemde voetpad bestaat uit 

asfalt en is in slechte staat. Door 

wortelopdruk verdwijnt het asfalt 

en wordt het voetpad onbruikbaar. 

Omdat het niet meer als kabel-en 

leidingtracé bestemd gaat worden, 

dient het pad op een nader te 

bepalen wijze hersteld te worden. 

Daarna kan de gemeente het 

accepteren. 

Het voetpad wordt vlak 

gefreesd, er wordt een 

kleeflaag toegepast en een 

slijtlaag aangebracht van 

steenslag 2-6. 

Werkzaamheden verwerkt in 

het vastgestelde DO. 

    

 

 

 


