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Dhr. Wisse start met het voorstellen van de mensen die namens het Projectbureau
Zeeweringen aanwezig zijn:

• projectleider techniek
• hoofd bestekken en uitvoering
• directie UAV op het werk Eilanddijk
• werkzaam tijdens de uitvoering van het werk Eilanddijk

De volgende kabel en leidingen beheerders zijn aanwezig:
../ KPN
../ KPN
../ Provincie Zeeland
../ Rijkswaterstaat Noordzee
../ gemeente Vlissingen .

../ van Delta Nuts is vanwege een werkoverleg verlaat. (Na de
vergadering is door en met hem gesproken).

legt aan de hand van een aantal tekeningen uit welke werkzaamheden aan
de havendam zullen worden uitgevoerd.
De bekleding van de havendam van de Buitenhaven te Vlissingen zal door
Rijkswaterstaat Zeeland, Projectbureau Zeeweringen worden verbeterd zodat deze
voldoet aan de wettelijke norm.
De bestaande bekleding zal worden overlaagd met een laag breuksteen van 0,50 m
dik die wordt ingegoten met gietasfalt.

Rijkswaterstaat Zeeland

Projectbureau Zeeweringen

PIa Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

PIa Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1,

Middelburg
Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen.

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118) 621993
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Daarnaast zal op een gedeelte van de kruin van de dam een laag
waterbouw asfaltbeton op een laag fosforslakken worden aangebracht, waardoor een
dichte constructie ontstaat. Hierdoor zijn aanwezige kabels en leidingen in de
toekomst niet of slecht bereikbaar.

legt uit dat het doel van de bespreking is om de volgende zaken vast te
stellen:

• Waar liggen kabels en leidingen en van wie zijn ze.
• Dienen deze kabels en leidingen gehandhaafd te blijven.
• Welke voorzieningen getroffen moeten worden om kabels en leidingen, die

gehandhaafd dienen te blijven, bereikbaar te maken en te houden.

Provincie Zeeland
Dhr. geeft aan dat de verlichting op de havendam eigendom is
van de Provincie. Het is de bedoeling dat het havenlicht en het sectorlicht op de kop
van de havendam worden overgedragen aan de Provincie.
De Provincie wil de lichtmasten die op de dam aanwezig zijn koppelen aan de
lichtmasten nabij de uitwateringssluis die reeds eigendom van de Provincie zijn.
Daarnaast wil de Provincie de stroomvoorziening van de lichten op de kop van de
havendam worden gevoed door een kabel die gekoppeld is aan een meter van Delta
Nuts bedrijven. E.e.a. houdt in dat de noodzakelijke kabels in een mantelbuis gelegd
moeten worden

KE..ti
Vanaf het kantoor van het KNMI loopt een kabel de havendam op. Deze kabels splitst
zich vanaf de aansluitkast naast de frietzaak in een aansluiting naar de frietzaak en
een aansluiting naar de eerste toegang van de aanwezige steiger.
De vraag is of de aansluiting naar de steiger (Nederlands Loodswezen) gehandhaafd
dient te blijven. KPN heeft geprobeerd om contact op te nemen met het Loodswezen,
maar heeft een foutief telefoonnummer ontvangen. zal het juiste
telefoonnummer verstrekken is het juiste nummer).
KPN zal dit verder uitzoeken.

Rijkswaterstaat Noordzee
Deze instantie heeft één kabel in beheer ten behoeve van de nautofoon op de kop van
de havendam. Deze kabel loopt vanaf het KNMI-gebouw tot en met de kop van de
dam. Deze kabel kan komen te vervallen omdat de nautofoons niet meer gebruikt
worden.
De voeding van de verlichting op de dam komt nu uit de kast halverwege de dam.
Vanaf de laatste lantaarn op de dam is een aftakking gemaakt naar het havenlicht op
de kop van de dam.
Dhr. geeft aan dat de Provincie Zeeland geen voorstander is van
voeding d.m.v. zonne-energie. De voorkeur gaat derhalve uit naar een voeding met
behulp van een kabel.

Gemeente Vlissingen
De gemeente Vlissingen is verantwoordelijk voor de aanwezige bermverlichting van de
Eilanddijk en de verlichting van het kunstwerk op de dam.
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Hierover waren in een eerder stadium afspraken gemaakt.
De bovenzijde van de nieuwe bekleding komt gelijk met de bovenzijde van de
betonnen voet waarop het kunstwerk staat. vraagt of de eigenaresse van
de frietzaak op de dam al contact heeft opgenomen met de gemeente over een
aansluiting op de riolering. Hier is bij de gemeente nog niets van bekend. Zal intern
worden nagegaan.

Dhr. vraagt de aanwezige beheerders om op papier te zetten welke
voorzieningen noodzakelijk zijn t.b.v. de kabels en leidingen. Het gaat hierbij dan om
de plaats en diameter van mantel buizen, constructie van trekputten etc. De kabel- en
leidingbeheerders zullen hiervoor zorgen.
Het zou zo kunnen zijn dat vanuit waterkeringstechnisch oogpunt eisen gesteld
worden aan de trekputten. Dit zal worden nagegaan bij het Waterschap of de
Provincie.
Dhr. geeft aan dat 3 maanden voor uitvoering van de
werkzaamheden e.e.a. bij KPN bekend moet zijn. geeft aan dat

..verbeteringswerkzaamheden aan de dam niet starten voor 1 april 2006. Hier is dus
nog enige ruimte.

Dhr. vraagt of het mogelijk is om electiciteits- en telecom kabels te bundelen in
één mantelbuis. Dhr. geeft aan dat dit gezien de korte afstand geen
bezwaar is.

Dhr. wijst erop dat de trekputten een voldoende grote diameter
moeten hebben en dat een trekkabel aanwezig moet zijn. Dit zal worden aangegeven
in de specificaties.

Dhr. deelt mee dat ook aan Delta Nuts zal worden gevraagd waar
voorzieningen t.b.V. kabels en leidingen aan dienen te voldoen.

Dhr. geven aan dat op de dam een oude
lichtopstand aanwezig is die geen dienst meer doet en derhalve kan komen te
vervallen.
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Na de bespreking is door en dhr. gesproken met dhr.
Delta Nuts.

Delta Nuts
Na de bespreking is gesproken met van Delta Nuts.
Er loopt een waterleiding naar de frietzaak op de dam. Hierover zal met de
eigenaresse van de frietzaak gesproken moeten worden.
Er zijn geen gasleidingen aanwezig op de dam, dit is dus niet van toepassing.
Er loopt een laagspanningskabel van Delta Nuts naar een kast halverwege de dam.
Hiervoor zullen voorzieningen getroffen moeten worden.
Aan dhr. wordt gevraagd of hij op papier wil zetten waar de voorzieningen t.b.v.
kabels en leidingen aan moeten voldoen. Hij zal hiervoor zorgen.
Wanneer alle eisen m.b.t. de voorzieningen zijn ontvangen zal een nieuwe bespreking
worden belegd om definitieve afspraken te maken.
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