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Geachte heer, mevrouw, 
  
Via deze derde 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? 
 
Even een opsomming van de uitgevoerde werkzaamheden in de achterliggende periode.  
De riolering inclusief rioolaansluitingen van de toekomstige percelen op het riool en drainagebuizen onder de 
rijbaan zijn aangebracht. De graafwerkzaamheden voor de fietstunnel zijn uitgevoerd. 
Er is een gedeelte van het asfalt en de fundering uit de Marie Curieweg verwijderd en aangevuld met grond.  
De fundering van granulaat onder de rijbaan en de betonbanden langs de rijbaan zijn aangebracht. 
Boven de hogedruk gasleiding van Gasunie zijn EPS-blokken aangebracht. EPS is een kunststof met een laag 
soortelijk gewicht. Op de EPS-blokken is een folie met daarop Argex korrels aangebracht. Ook Argex heeft een 
laag soortelijk gewicht. Dit is gedaan om de druk op de gasleiding te beperken.   
We zijn begonnen met het aanbrengen van de kolken, die aangesloten zijn op het nieuwe riool.  
Het regenwater wordt hierdoor afgevoerd naar de gegraven waterpartijen. De elektra kabels voor de openbare 
verlichting liggen ook in de grond en de meeste voorbelasting van zand op de toekomstige wegen is verwijderd. 
 
 

 
De kokerduiker onder de nieuwe Marie 
Curieweg is geplaatst. Hiervoor is eerst 
bemaling aangebracht. Nadat de sleuf 
voldoende droog was, is de sleuf 
ontgraven en een fundering 
aangebracht. Daarna zijn de 
betonelementen op de fundering 
gesteld en is de gehele duiker d.m.v. 
staalkabels afgespannen. Na het 
afspannen is de duiker aangevuld met 
zand en de zijkanten met klei. 
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Planning 
 
De werkzaamheden die in deze fase (fase 1) nog uitgevoerd worden zijn: 

• Start werkzaamheden fietstunnel 
• Aanbrengen asfalt  
• Aanbrengen lichtmasten 

 
Het boren van de funderingspalen voor de fietstunnel start woensdag 17 april, hiermee gaan dan ook 
daadwerkelijke de bouwwerkzaamheden aan de tunnel van start.  
De komende weken zullen er werkzaamheden plaats vinden bij de aansluiting Marie Curieweg, Deinsvlietweg en 
Ritthemsestraat. Hier wordt de indeling aangepast, zodat er meer ruimte ontstaat voor het (zware) verkeer dat in 
fase 2 veel intensiever gebruik zal maken van deze route. 
 
Op maandag 6 mei en dinsdag 7 mei wordt het asfalt in fase 1 aangebracht. Hierna worden de lichtmasten en de 
afdekkingen op de nieuwe rioolputten aangebracht. 
 
Maandag 13 mei wordt de Poortersweg vanaf de bypass (nabij viaduct) tot de Ankerweg afgesloten voor alle 
verkeer. Er worden volgende week (week 17) borden op de Poortersweg geplaatst, waarop vermeld staat dat de 
Poortersweg afgesloten is van 13 mei 6.00 uur tot medio oktober 2019. 
Het bestaande asfalt en de fundering van de Poortersweg wordt dan verwijderd. Daarna wordt de nog ontbrekende 
voorbelasting ter plaatse van de nieuwe rotonde aangebracht. Verder zullen de rioleringswerkzaamheden op het 
nieuwe bedrijventerrein plaatsvinden. 
 
Het verkeer wordt middels borden omgeleid. Zie onderstaande schets.  
Fietsers en langzaam verkeer worden omgeleid via de bypass over het viaduct en Oosterhavenweg en omgekeerd. 
Er zijn extra lichtmasten op deze route geplaatst. 
Let op: hierover kunnen geen personenauto’s. Om sluipverkeer over deze route te voorkomen is een bussluis 
(obstakel) aangebracht. 
Het overige verkeer wordt omgeleid over de doorsteek (nabij het viaduct), Marie Curieweg, Ritthemsestraat en 
snelweg A58 en omgekeerd. 

 
 
Mogelijk zal deze omleiding overlast veroorzaken. Wij vragen hiervoor uw begrip. 
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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. 
Meekijkwebsite:  
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 inloopuur 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 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwebwatch.nu%2Fprojecten%2Fbedrijventerrein-souburg-2-vlissingen%2F&data=02%7C01%7Cleen.van.haaften%40bam.com%7C5efa8cce4ff04d203b1e08d68ceee1b9%7Cbf5f4046a1dc4119aa8abfb9fbf46271%7C0%7C1%7C636851354964406829&sdata=vphfvU9qA8DdWQ4NQrfCCN%2FpdDZqcBrs24uUowLpubM%3D&reserved=0
http://www.vlissingen.nl/bedrijventerreinsouburg



