
Project : Uitbreiding en optimalisatie visvijver Schipslei
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Status : Definitief VVO
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1.0 Project

1.1 SDK 1.1 Hout en bevestigingsmaterialen bestellen t.b.v. prefab nieuwe en bestaande steigers.

1.2 Duikelaar / SDK 1.2 Nieuwe en bestaande steigers prefab in elkaar monteren. Aanvang: 08:30 uur Locatie: Loods SDK.

1.3 SDK 1.3 Hout en bevestigingsmaterialen bestellen t.b.v. prefab in elkaar zetten van de keerwanden.

1.4 SDK 1.4 Voor aanvang van de werkzaamheden contact opnemen met Hans Reijnen 06-25307264.

1.5 SDK 1.5 Aanbrengen van rijplaten aan noord, oost en zuidzijde van de visput.

1.6 SDK 1.6 Knotwilgen en overige bomen/struiken kappen en afvoeren aan noordzijde i.v.m. aanleggen vissteigers.

1.7 SDK 1.7 Oude snoeiafval voor knotwilgen opruimen en afvoeren noordzijde i.v.m. aanleggen vissteigers. 

1.8 SDK 1.8 Bomen en struiken kappen en afvoeren aan oostzijde i.v.m. aanleggen vissteigers.

1.9 SDK 1.9 Bomen en struiken kappen en afvoeren aan oostzijde i.v.m. uit/vrij graven van schiereiland

1.10 SDK 1.10 Bomen en struiken kappen en afvoeren aan zuidkant i.v.m. uitbreiden parkeerplaats. 

1.11 Hoveniersbedrijf Blacquière 1.11 Nieuwe inrichting parkeerplaats uitzetten aan de hand van vergunde tekening.

1.12 Duikelaar / SDK 1.12 Schotten t.b.v. keerwanden prefab in elkaar zetten. Aanvang: 08:30 uur Locatie: Loods SDK.

1.13 SDK 1.13 Uit/vrij graven van bestaande eiland. Afstand is 12mtr diepte 2,5mtr. Beide zijde dient een talud te worden gegraven welke voorafgaande aan opdrachtverstrekking afgestemd  dient te worden tussen loonwerker en HSV de Duikelaar. Verder dienen de graafwerkzaamheden met GPS te gaan gebeuren om zo overal exact de zelfde diepte te gaan verkrijgen.

1.14 SDK 1.14 Zuid-oost zijde van het water uitdieppen tot een diepte van 2,5mtr. De vrij gekomen klei gebruiken om lange dam mee op te vullen ter hoogte van de nieuw aan te brengen hardhouten keerwand.

1.15 SDK 1.15 Water rondom kleine eiland aan de noord-oost zijde uitdieppen tot een diepte van 2,5mtr.

1.16 SDK 1.16 Grondwallen aanbrengen met uitgegraven grond op parkeerplaats volgens uitzetting Hoveniersbedrijf Blacquière.

1.17 HSV de Duikelaar 1.17 Demonteren bestaande hekwerk aan einde van de lange dam noord-west kant.

1.18 Duikelaar / SDK 1.18 Bestaande steigers demonteren aan westzijde met behulp van kraan SDK. ( lange kant ).

1.19 Duikelaar / SDK 1.19 Aanbrengen keerwand westzijde ( lange kant ).

1.20 Duikelaar / SDK 1.20 Aanbrengen nieuwe steigers aan noord en oostzijde viswater met behulp van kraantje SDK.

1.21 SDK 1.22 Aanbrengen van oeverbeplanting t.h.v.  Oever af/vrij gegraafde eiland.

1.22 SDK 1.23 Strook achter nieuwe steigers noord en oostzijde vrij maken van struiken, grond omploeggen en inzaaien met graszaat.

1.23 SDK 1.23 Strook achter nieuwe steigers noord en oostzijde vrij maken van struiken, grond omploeggen en inzaaien met graszaat.

1.24 SDK 1.24 Aanbrengen van beplanting op grondwallen t.h.v. parkeerplaatsen volgens tekening Hoveniersbedrijf Blacquière.

1.25 Duikelaar / SDK 1.25 Aanbrengen keerwand westzijde ( lange kant ).

1.26 Duikelaar / SDK 1.26 Aanbrengen nieuwe steigers aan noord en oostzijde viswater met behulp van kraantje SDK.

1.27 Duikelaar / SDK 1.27 Terugplaatsen van bestaande steigers aan westzijde ( lange kant ) met behulp van kraantje SDK.

1.28 SDK 1.28 Ruimte achter geplaatste keerwand opvullen met grond.

1.29 SDK 1.29 Talud in het water aan lange dam kant ( westkant ) gelijkmatig graven na plaatsen van keerwand.

1.30 SDK 1.30 Huidige lange dam aan de westkant egaliseren tot aan nieuw aan te brengen hardhouten keerwand met grond welke is verkregen bij het uit/vrij graven van het eiland.

1.31 SDK 1.31 Aanbrengen van gebroken puin op lange dam westkant vanaf bestaande pad tot aan nieuw aan te brengen keerwand.

1.32 SDK 1.32 Aanbrengen van gebroken puin t.h.v. uitbreiding huidige parkeerplaatsen.

1.33 SDK 1.33 Inzaaien van gebroken puin aan zuid en westzijde ( lange kant ).

1.34 Duikelaar / SDK 1.34 Vooroplevering uitgevoerde werkzaamheden SDK. Aanvang: 08:30 uur

1.35 HSV de Duikelaar 1.35 Verplaatsen van hekwerk zodat er doorgang plaats kan vinden van pad HSV de Duikelaar aan de zuid-oostkant naar het perceel van Dhr Barenburg.

1.36 SDK 1.36 Uitvoeren van eventuele opleverpunten SDK.

1.37 Duikelaar / SDK 1.37 Eind oplevering uitgevoerde werkzaamheden SDK. Aanvang: 08:30 uur

12-jan Duikelaar / SDK 6 personen

19-jan Duikelaar / SDK 6 personen

26-jan Duikelaar / SDK 14 personen + kraan voor aanbrengen keerwanden + kraan aanbrengen nieuwe steigers.

2-feb Duikelaar / SDK 14 personen + kraan voor aanbrengen keerwanden + kraan aanbrengen nieuwe steigers.

9-feb Duikelaar 6 personen

14 personen + kraan voor aanbrengen keerwanden + kraan aanbrengen nieuwe steigers.

14 personen + kraan voor aanbrengen keerwanden + kraan aanbrengen nieuwe steigers.

6 personen

Hout en bevestigingsmaterialen bestellen t.b.v. prefab in elkaar zetten van de keerwanden.

Aanbrengen van rijplaten aan noord, oost en zuidzijde van de visput.

Bestaande steigers demonteren aan westzijde met behulp van kraan SDK. ( lange kant ).

Terugplaatsen van bestaande steigers aan westzijde ( lange kant ) met behulp van kraantje SDK.

Ruimte achter geplaatste keerwand opvullen met grond.

Ruimte achter geplaatste keerwand opvullen met grond.

Demonteren bestaande hekwerk aan einde van de lange dam noord-west kant.

Aanbrengen van oeverbeplanting t.h.v.  Oever af/vrij gegraafde eiland.

Strook achter nieuwe steigers noord en oostzijde vrij maken van struiken, grond omploeggen en inzaaien met graszaat.

Aanbrengen van beplanting op grondwallen t.h.v. parkeerplaatsen volgens tekening Hoveniersbedrijf Blacquière.

Inzaaien van gebroken puin aan zuid en westzijde ( lange kant ).

Vooroplevering uitgevoerde werkzaamheden SDK. Aanvang: 08:30 uur

Voor aanvang van de werkzaamheden contact opnemen met Hans Reijnen 06-25307264.

6 personen

Bomen en struiken kappen en afvoeren aan oostzijde i.v.m. uit/vrij graven van schiereiland

Aanbrengen nieuwe steigers aan noord en oostzijde viswater met behulp van kraantje SDK.

Benodigde bezetting vanuit HSV de Duikelaar:

Uitvoeren van eventuele opleverpunten SDK.

Eind oplevering uitgevoerde werkzaamheden SDK. Aanvang: 08:30 uur

6 personen

Bomen en struiken kappen en afvoeren aan zuidkant i.v.m. uitbreiden parkeerplaats. 

Nieuwe inrichting parkeerplaats uitzetten aan de hand van vergunde tekening.

Schotten t.b.v. keerwanden prefab in elkaar zetten. Aanvang: 08:30 uur Locatie: Loods SDK.

Uit/vrij graven van bestaande eiland. Afstand is 12mtr diepte 2,5mtr. Beide zijde dient een talud te worden gegraven 

welke voorafgaande aan opdrachtverstrekking afgestemd  dient te worden tussen loonwerker en HSV de Duikelaar. 

Zuid-oost zijde van het water uitdieppen tot een diepte van 2,5mtr. De vrij gekomen klei gebruiken om lange dam 

mee op te vullen ter hoogte van de nieuw aan te brengen hardhouten keerwand.

Water rondom kleine eiland aan de noord-oost zijde uitdieppen tot een diepte van 2,5mtr.

Grondwallen aanbrengen met uitgegraven grond op parkeerplaats volgens uitzetting Hoveniersbedrijf Blacquière.

Aanbrengen keerwand westzijde ( lange kant ).

Knotwilgen en overige bomen/struiken kappen en afvoeren aan noordzijde i.v.m. aanleggen vissteigers.

Aanbrengen van gebroken puin t.h.v. uitbreiding huidige parkeerplaatsen.

Verplaatsen van hekwerk zodat er doorgang plaats kan vinden van pad HSV de Duikelaar aan de zuid-oostkant naar 

het perceel van Dhr Barenburg.

Bomen en struiken kappen en afvoeren aan oostzijde i.v.m. aanleggen vissteigers.

week 7

Oude snoeiafval voor knotwilgen opruimen en afvoeren noordzijde i.v.m. aanleggen vissteigers. 

Aanbrengen nieuwe steigers aan noord en oostzijde viswater met behulp van kraantje SDK.

Aanbrengen keerwand westzijde ( lange kant ).

Talud in het water aan lange dam kant ( westkant ) gelijkmatig graven na plaatsen van keerwand.

Huidige lange dam aan de westkant egaliseren tot aan nieuw aan te brengen hardhouten keerwand met grond welke 

is verkregen bij het uit/vrij graven van het eiland.

Aanbrengen van gebroken puin op lange dam westkant vanaf bestaande pad tot aan nieuw aan te brengen keerwand.

Hout en bevestigingsmaterialen bestellen t.b.v. prefab nieuwe en bestaande steigers.

week 3 week 4 week 5 week 6 week 10week 2

Nieuwe en bestaande steigers prefab in elkaar monteren. Aanvang: 08:30 uur Locatie: Loods SDK.

Uitvoeringsplanning Uitbreiding en optimalisatie visvijver Schipslei

Nr. ActieOmschrijving

: Jochem Postulart Tel. 06-83443375

: ntb

: ntb

:  M2

:  m2 HSV de Duikelaar

week 8 week 9

https://hsvdeduikelaar.mijnhengelsportvereniging.nl/

