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Betreft: Evaluatie van aanbrengen bekleding in proefvak havendam van Hansweert

Geachte heer

Met betrekking tot het aangelegde proefvak in kader van de dijkverzwaringen van de voornaven van
Hansweert kan ik u volgende melden.

Na een periode van evaluatie kunnen wij u mededelen dat na het bestorten en ingieten met gietasfalt, van
het proefvak aan de oostzijde van de oostelijke havendam van Hansweert, geen negatieve effecten op het
radarwaarnerninqsysteern van de SRK zijn geconstateerd.~.U kunt dit schrijven beschouwen als vervanging ¥an het u toegezegde evaluatierapport zoals dit vermeld
werd in onze brief met ref. BET-B-2005/475. Uiteraard stellen wij overleg tussen het Projectbureau
Zeeweringen en het BET-SRK op prijs wanneer mogelijke (nieuwe) risico's worden onderkend.

Verder wil ik u er op wijzen dat voor aanvang van de werken contact dient te worden opgenomen met de
heer L. Breel van het BET -SRK om verdere afspraken te maken met betrekking tot de werkzaamheden in
de nabijheid van de verkeerscentrale (onder andere verplaatsing van zwaar materieel van de aannemer)
en de toegangswegen tot de verkeerscentrale. Een en ander conform onze afspraken gemaakt tijden ons
overleg van 21 april 2005 te Vlissingen.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

de Beheerder Elektronica & Informatica BET-SRK,

Commandoweg 50
4381 BH Vlissingen
Tel. +(31 )(0) 118-424723
Fax +(31 )(0) 118-478479
E-mail secretariaat@schelderadar.net
www.schelderadar.net

mailto:secretariaat@schelderadar.net
http://www.schelderadar.net


,- ," ,

: I 11111111 11 1I111~1 111111111111111111 1111111111 11111 11111111
009722 2005 PZOT -8-05406 uitv

Evaluatie van aanbrengen bekleding in proefvak hl,
, . I

- - --- ': - '-~:-~-- L:... ...J

.." -';'-1..




