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1

heet de aanwezigen van harte welkom bij de bespreking m.b.t. de kabels
en leidingen t.p.v. de Havendam Buitenhaven Vlissingen.
Er volgt een korte voorstelronde van de deelnemers.

s namens aanwezig namens aannemingsbedrijf De Klerk. Deze aannemer
voert de dijkversterkingswerkzaamheden uit en zal ook de benodigde mantelbuizen
leggen in de havendam.

deelt mede dat op 6 maart 2006 gestart zal worden met de werkzaamheden
t.b.v. de mantelbuizen. In de week van 13 maart 2006 zullen de mantelbuizen zelf
gelegd worden, waarna de diverse beheerders ervoor kunnen zorgen dat de
betreffende kabels in de mantelbuizen worden aangebracht.
De kabels voor de Provincie en Rijkswaterstaat Noordzee zullen getrokken worden
door Istimewa. De kabel voor Delta wordt getrokken door H4A, contacten lopen via

van Delta. In een vorig overleg is afgesproken dat KPN zal meeliften met de
aannemer van Delta, H4A. KPN zal de kabels ter beschikking stellen.

zal zorgen voor een planning die bij dit verslag gevoegd zal worden. Hij zal
tevens overleg hebben met Istimewa, Delta en gemeente Vlissingen over het tijdstip
waarop de kabels aangebracht kunnen worden.

Daarnaast worden tijdens het overleg de volgende zaken afgesproken:
• Er zullen 2 trekputten worden geplaatst. Eén ter hoogte van de 2e

steigertoegang en één op de kop van de dam. De trekputten hebben een
diameter van 0,60 m.
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•

Tussen de 1e en de 2e trekput zal een extra buis (2) 110 mm worden
aangebracht t.b.v. de kabel van RWS Noordzee (navigatielicht op kop
havendam).
Het navigatielicht van RWS Noordzee dient ten allen tijde te blijven branden.
Tijdens het omschakelen op de nieuwe kabel kan dit uiteraard even
onderbroken worden.

• De aanwezige openbare verlichting en de verlichting van het kunstwerk op de
dam zijn aangesloten op het eigen net van de gemeente Vlissingen. De kabel
naar het monument op de dam komt in een aparte mantelbuis te liggen. De
exacte locatie wordt nader bepaald. Hierover zal overleg plaats vinden met

Op tekening staat aangegeven dat de verlichtingskabel naar het
monument van Delta is. Dat is niet het geval, deze is van de Gemeente
Vlissingen.

• De openbare verlichting zal voor 6 maart 2006 door de gemeente worden
afgekoppeld.

• De mantelbuizen worden conform de tekening aangebracht, dus op een diepte
van 0,50 m t.o.v. de huidige situatie. In de nieuwe situatie betekent dit dat de
mantelbuizen 1,00 m diep komen te liggen.

• neemt contact op m.b.t. de kast van het Belgische Loodswezen.
Het frame waar deze kast op staat is in slechte staat. In deze kast komt de
electrameter voor RWS Noordzee te hangen.

• De bestaande kabels moeten in tact blijven totdat de nieuwe kabels zijn
getrokken en aangesloten.

•

•

Tevens wordt gesproken over de situatie m.b.t. de aanwezige frietzaak van mevr.
Bijkerk. Aan is medegedeeld dat, wanneer zij een aansluiting op het riool
wenst, dit (voor haar rekening) zou kunnen worden meegenomen tijdens de
werkzaamheden t.b.v. de mantelbuizen. Vooralsnog is er geen duidelijkheid over het
feit of er een aansluiting op het riool komt. E.e.a. zal dus niet meegenomen worden in
de werkzaamheden t.b.v. de mantelbuizen.

Telefoonnummers:
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