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Project ‘Bedrijventerrein Souburg II’

Presentatie Informatieavond 29 januari 2019 
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Even voorstellen: 

Gemeente Vlissingen
• Raymond Versloot projectleider/directievoerder
• Reyer Schouwenaar toezichthouder

BAM Infra bv
• Kasper Ton hoofduitvoerder
• Leen van Haaften omgevingsmanager
• Pieter Maljaars projectleider
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Wat zijn de doelen van het project tijdens uitvoering?

1. Kwaliteitsimpuls voor de toekomst  
2. Optimale bereikbaarheid belanghebbenden
3. Beperken omgevingshinder 

Geen inkomstenderving voor ondernemers
Geen overlast omwonenden
=> Geen imagoschade voor de gemeente Vlissingen
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https://youtu.be/GPLSfF6BW4Q

https://youtu.be/GPLSfF6BW4Q
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Omschrijving werkzaamheden

• Verrichten omgevingsmanagement
• Opruimen bestaande verhardingen 20.000 m2
• Aanleg tweestrooksrotonde
• Aanleg in het werk te storten fietstunnel                   lengte 110 m1
• Aanleg riolering en duiker 4.500 m1
• Aanbrengen voorgespannen duiker kokerprofiel 30 m1
• Aanbrengen asfaltverharding 26.000 m2
• Aanbrengen elementenverharding 5.000 m2
• Aanbrengen kantopsluitingen 5.300 m2
• Ontgraven, vervoeren en verwerken grond 47.000 m3
• Ontgraven, vervoeren en verwerken zand 55.000 m3
• Diverse bijkomende werkzaamheden
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Totaaloverzicht faseringen
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Fase 1 Week 6 t/m week 17
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Fase 2 Week 18 t/m week 43
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Week 41 t/m week 43Fase 3
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Week 44 t/m week 51Fase 4
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Extra informatie tijdens de uitvoering?

• Via onze omgevingsmanager Leen van Haaften (06-51327007 of 
leen.van.haaften@bam.com)

• Persoonlijke benadering 
• Inloopuur elke dinsdag van 12:00u – 13:00u in bouwkeet aan de 

Ankerweg
• Via onze Project App
• LIVE beelden via webcam (vanaf 11 februari)

https://webwatch.nu/projecten/bedrijventerrein-souburg-2-vlissingen

• Digitale nieuwsbrief (aanmelden op informatieavond)
• Website Gemeente Vlissingen 

www.vlissingen.nl/bedrijventerreinsouburg

• Omgevingstevredenheidsonderzoek per fase

https://webwatch.nu/projecten/bedrijventerrein-souburg-2-vlissingen
http://www.vlissingen.nl/bedrijventerreinsouburg
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Aandacht voor de veiligheid!

• Groot werkterrein met veel verkeersbewegingen:
- achteruitrijdende vrachtwagens
- graafmachines
- asfaltmaterieel

• Aanleg riolering, openliggende sleuven
• Werkterrein wordt zoveel als mogelijk afgezet met 

(bouw)hekken
• Inzet van verkeersregelaars, volg de aanwijzingen op
• Wijs uw kinderen op de gevaren
• Meld onveilige situaties bij de omgevingsmanager
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Dank voor uw aandacht!




