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Door het Projectbureau Zeeweringen van Rijkswaterstaat zullen werkzaamheden
verricht gaan worden aan de havendam van de Buitenhaven te Vlissingen. De
bekleding van de dam zal verbeterd worden door het aanbrengen van een laag met
gietasfalt gepenetreerde breuksteen en een laag waterbouwasfaltbeton op
fosforslakken .
De werkzaamheden hebben consequenties voor de op en nabij de dam aanwezige
openbare verlichting.
Op de bijlage is aangegeven om welke verlichting het gaat.

De volgende afspraken worden gemaakt:
• De voeding van de verlichting van het kunstwerk op de dam dient, voor het

verbeteren van de bekleding op de dam, in een mantelbuis gelegd te worden.
De gemeente zal dit t.z.t. regelen met de aannemer die de verbeteringswerken
aan de dam gaat uitvoeren. Het aanleggen van de mantelbuis is voor rekening
van de gemeente Vlissingen.

• De nieuwe bekleding van de dam zal zodanig aangebracht worden dat
voorzieningen aan het kunstwerk (verwijderen, ophogen, of iets dergelijks)
niet noodzakelijk zijn. De bekleding zal rondom op de betonnen voet
aangesloten worden.

• De verlichting inclusief de betonnen platen langs het fiets-/voetpad zullen
voor aanvang verwijderd worden en tijdelijk opgeslagen worden op het terrein
van het waterschap nabij de waterzuivering te Ritthem. De kabel wordt
verwijderd. Voor rekening van de gemeente Vlissingen. Dit gebeurt ook in
overleg met de aannemer die de verbeteringswerken gaat uitvoeren. Na het
afronden van de werkzaamheden dienen deze herplaatst te worden.

De verwachting is dat het werk begin maart 2005 aanbesteed zal worden. Wanneer
de aannemer die het werk gaat maken bekend is zal er een bespreking worden
georganiseerd waarin de zaken m.b.t, kabels en leidingen zullen worden besproken.

Directie Zeeland

Projectbureau Zeeweringen

Pia Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

Pia Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1,

Middelburg
Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd l.s.rn. de Zeeuwse waterschappen.

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118) 62 19 93
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