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Informatiebulletin voor alle betrokkenen bij de reconstructie van de Beurtvaartkade 
Voor u ligt het tweede informatiebulletin waarmee we u graag informeren over ontwikkelingen en werkzaamheden 

met betrekking tot de reconstructie van de Beurtvaartkade in Terneuzen. De Beurtvaartkade is gelegen in Zijkanaal A, 

tegenover het kantoor van het Waterschap Scheldestromen. 

  

Hakkers geselecteerd als aannemer 
Begin januari heeft de definitieve gunning van dit project plaatsgevonden. De Firma Hakkers is hierbij geselecteerd als 

aannemer. Hieronder stellen we hen graag aan u voor: 

 

Hakkers – Constructief in waterbouw, water en land.  

Dát zijn al 140 jaar de werkgebieden van het familiebedrijf Hakkers. Samen vormen ze een breed werkterrein dat 
vraagt om kennis en ervaring, moderne middelen en om de onvoorwaardelijke inzet van vakmensen die volledig thuis 
zijn in de ontwikkeling, productie en realisatie van grond- en bagger-, constructie-, funderings-, kust- en oeverwerken. 
Constructief in waterbouw is Hakkers door in een project mee te denken, verantwoordelijkheid te nemen, samen te 
werken en over duurzame oplossingen na te denken.  
 

Wist u dat…      
- de stalen damwandplanken voor dit project wel 16 meter lang zijn?  
- de damwand is bevestigd met 53 groutinjectieankers? 
- de groutinjectieankers meer dan 30 meter lang zijn? 
- er meer dan 300 opofferingsanodes worden gebruikt ten behoeve van kathodische bescherming? 
- de oude damwand (grotendeels) in de grond achterblijft? 
- de fendering bestaat uit uiterst duurzaam azobé hout? 

 
 
 
Bedrijfsdetails:  

Website: www.hakkers.com -- Hoofdkantoor: Werkendam -- Opgericht: 1875 -- Soort bedrijf: Particuliere onderneming  

Bedrijfsgrootte: 51 - 200 medewerkers -- Specialismen: Bagger- en Grondwerk, Kust- en oeverwerk, Funderings- en Constructiewerk en Betonwerk 
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Parkeerverbod Beurtvaartkade 

 

 Aanvang werkzaamheden 
Vanaf begin februari zal er te zien zijn dat het terrein van de aannemer vorm krijgt. De bouwketen zullen worden 

geplaatst en het terrein zal worden afgezet. De aannemer zal binnenkort een bouwbord voor dit project plaatsen.  
Tijdens de uitvoeringswerkzaamheden zal rekening worden gehouden met de bereikbaarheid van de bedrijven gelegen in de nabije omgeving 

van de beurtvaartkade.  
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Contact 
Wij hechten er grote waarde aan om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen omtrent dit project. We zullen 

u dan ook regelmatig middels een informatiebulletin op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen. 

Mocht u tussentijds vragen of opmerkingen hebben dan kunt u te allen tijde contact opnemen met:  

Jacco Vader Projectleider,    0115-647535   jacco.vader@northseaport.nl 

Jolijn Delissen Omgevingsmanager,   0115-647552   jolijn.delissen@northseaport.nl 

 

Sinds het begin van dit jaar staat er een aankondigingsbord dat er op het parkeerterrein aan de 

Beurtvaartkade vanaf 1 februari een parkeerverbod geldt. Begin februari zal hier door de aannemer een 

hek worden geplaatst. Om extra aandacht te vestigen op het parkeerverbod zijn er op 31 januari briefjes 

onder de ruitenwissers van de geparkeerde auto’s geplaatst. 

Toezichthouding en directievoering door Maters en De Koning 

Ingenieursbureau Maters en De Koning ontwerpt en adviseert met expertise in de bouw, infrastructuur en 
waterbouw. Ze verzorgen het complete bouwtraject van schetsontwerp tot gedetailleerde berekeningen en 
tekeningen. Met technische deskundigheid en contractuele adviezen begeleiden en ondersteunen zij klanten, 
zowel aan de zijde van de opdrachtgever als aan de zijde van aannemers en toeleveranciers.  
 
Voor de reconstructie van de Beurtvaartkade hebben zij voor North Sea Port het ontwerp en 
aanbestedingsdocumenten geleverd. Gedurende de uitvoering dragen ze zorg voor de directievoering, toezicht 
en back-office.  
 
Eerdere samenwerking tussen Maters en De Koning en North Sea Port heeft bijgedragen aan een succesvolle 

realisatie van 300 meter kademuur in de Quarleshaven te Vlissingen.  
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