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Geachte heer, mevrouw, 
  
Via deze tweede nieuwsbrief willen wij u informeren over de voortgang en de planning van de werkzaamheden 
‘Bedrijventerrein Souburg II ’ te Vlissingen.  
        
Wat is er de afgelopen periode gebeurd? 
 
Er is een waterpartij gegraven aan de zuidzijde van de A58. De uitkomende grond is gedeeltelijk verwerkt in de 
zijkanten van de toekomstige weg. Ook is een gedeelte in een depot verwerkt.  
De kanten van de waterpartij zijn voorzien van zogenaamde Enka-matten. Deze matten beschermen de taluds 
tegen uitspoeling en afkalving. 
        
Twee weken geleden is gestart met het 
afgraven van de voorbelasting. Voorbelasting 
is een flinke laag zand die door het gewicht de 
ondergrond zwaar belast waardoor deze 
inklinkt. Dit is gedaan om in de nieuwe situatie 
zetting te voorkomen. Het vrijkomende zand is 
gedeeltelijk in depot op het werk gezet en een 
gedeelte is vorige week naar het 
nieuwbouwplan Scheldewijk afgevoerd.  
 
Op de plaats waar de fietstunnel komt, is het 
zand dieper weggegraven. 
 
Ook zijn we begonnen met het aanbrengen 
van het nieuwe riool. Het rioolstelsel bestaat uit 
een vuilwater- en een regenwaterleiding. Het 
regenwater wordt afgevoerd naar de 
waterpartijen. Het vuilwater wordt d.m.v. 
pompen afgevoerd. 
 
De tijdelijke verbinding tussen de Poortersweg en het viaduct over de Poortersweg en de Oosterhavenweg is in 
uitvoering. Het viaduct wordt in orde gemaakt voor de fietsers en langzaam verkeer, zodat zij hiervan gebruik 
kunnen maken om vanaf industrie terrein Poortersweg richting Vlissingen (of omgekeerd) te rijden. Er is op dit 
moment overleg met verschillende wegbeheerders over de tijdelijke verlichting in de Oosterhavenweg. 
  
 
Planning 
 
Vanaf maandag 18 maart worden de fietsers over het viaduct omgeleid. Dit is om de veiligheid op de Poortersweg 
te vergroten. De route over het viaduct is met borden aangegeven.  
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De werkzaamheden die in deze fase nog uitgevoerd 
worden zijn: 

• Ontgraven en vervoeren overtollig zand van 
toekomstige rijbaan (voorbelasting) 

• Aanbrengen riolering en duiker 
• Aanbrengen fundering onder nieuwe rijbaan en 

voetpaden 
• Aanbrengen trottoirbanden en bestrating van 

voetpaden 
• Aanbrengen lichtmasten 
• Aanbrengen asfalt 
• Start werkzaamheden fietstunnel 

         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Communicatie  
 
Wij informeren u door middel van digitale nieuwsbrieven en onze Project App.  Deze Project App is te downloaden 
in de App-store. Zoek daarbij op “BAM Infra Projecten”.  
Ook is er een webcam op de bouwplaats geïnstalleerd. Indien u interesse heeft kunt u met de werkzaamheden 
meekijken via  
https://webwatch.nu/projecten/bedrijventerrein-souburg-2-vlissingen/  

Tevens kunt u alle informatie en (fasering)tekeningen vinden op de website van de gemeente Vlissingen 
www.vlissingen.nl/bedrijventerreinsouburg 

 
Daarnaast bent u elke dinsdagmiddag van 12.00 uur tot 13.00 uur van harte welkom tijdens het inloop uur in de 
bouwkeet aan de Ankerweg te Vlissingen.  
 
Hebt u algemene vragen over het project? Neem dan contact op met onze omgevingscoördinator Leen van 
Haaften (BAM Infra Regionaal Breda), te bereiken op telefoonnummer 06-51327007 en 
leen.van.haaften@bam.com. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Projectteam Souburg II Vlissingen 
BAM Infra Regionaal Breda 
Tel. Nr.: 076 – 573 4800 
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