
Ministerie van Verkeer en Waterstaat_

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat directie Zeeland
T.a.v. mevrouw
Postbus 5014
4330 KA MIDDELBURG

Contactpersoon

Datum

17 juli 2003
Ons kenmerk

r·PZDT-B-03164-uTfi/--;
Onderwerp

Schade aan 50 kV hoogspanningskabel te Baarland.

Doorkiesnummer

Bijlage(n)

4
Uw kenmerk

Geachte mevrouw

Naar aanleiding van ons telefoongesprek van 15 juli 2003 met betrekking tot de
schade aan de hoogspanningskabel te Baarland/Hoedekenskerke, stuur ik u hierbij de
door u gevraagde gegevens:

• Kopie van de KLlC-melding.
• Kopie van de reactie van Delta Nuts.
• Kopie van de reactie van KPN Telecom.
• Kopie van het dagrapport van de toezichthouder waarin melding gemaakt

wordt van de schade aan de betreffende kabel.

• Het werk wordt uitgevoerd volgens contractnummer ZL-5570, verbeteren
glooiingconstructie Baarlandpolder en Hoedekenskerkepolder.
De aannemer op het werk is de combinatie Baarlandpolder bestaande uit
Wegenbouwmaatschappij J. Heijmans, Martens en Van Oord, KWS, Bitumarin en
Ballast Ham Nederland.
Het correspondentieadres van de aannemer is: Postus 1186

4700 BD ROOSENDAAL.

Indien u nog vragen heeft dan kunt u mij bereiken of telefoonnummer
of

Met V~.i.~ elijk~~/

.~.f. \\~/ ~··D\J ,/,:.>/
//

~an
Directie UAXf'bestek ZL-5570

Directie Zeeland

Projectbureau Zeeweringen

Pia Postbus 114, 4460 AC Goes

Pia Waterschap Zeeuwse Eilanden, Piet Heinstraat 77 Goes

Telefoon

Fax 0113 - 216124

Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.rn. de Zeeuwse waterschappen en de provincie Zeeland.
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Faxbericht aan: HEIJMANS WEGENBOUW, t.a.v. M.BROOS

Icr.IC-ZUID Graafmelding:2003/Z/5/10198/xxx Blad 1 van 3

Hierbij ontvangt u een bevestiging van uw graafmelding. Wij verzoeken u deze melding te controleren.
Indien de gegevens niet juist zijn, neem dan direct contact met ons op (073-5495495).
Deze melding is verstuurd aan de onderstaande deelnemende kabel- en leidingbeheerders.Zij zullen u nader informeren.
Niet-deelnemende kabel- en leidingbeheerders, voor zover bekend, zijn met een * gemerkt.
Deze bevestiging wordt eenmalig gratis verstrekt. Archiveer deze melding goed.
Betrokken deelnemende beheerders

Nr Naam
81 GEMEENTE BORSELE
9768 KPN Telecom BV Icr.ICcentraal
460 DELTA NV. GOES

l(ontaktpersoon
CIVIL TECHN. DIENST

INFO MEDEWERKERS

Telefoon Fax
0113-56.13.85
030-255.39.30
0113-22.30.91

I

I Meldingsdatum 10-04-2003 11:39 Startdatum: 15-04-2003I Behandelaar Klic Soort werk: DIVERSEN I
I 'meld door Aannemer
I i
i e~vestiqd aan Aannemer Tekening aanwezig: Nee I
I Opdrachtgever: Kontaktpersoon: i
i IDvSDIENSTl(lLNOORD EN MIDDEN I

POSTBUS 149 Adresgegevens: zie opdrachtgever4460AC GOES i-;~i:~~~:~~~~~1~J_-~'~2::_'=- - - - - -~~:~p~;,~o~:---------------------------,
POSTBUS 1186 Adresgegevens: zie aannemer I4700BD ROOSENDAAL /

r - Ol~5~5~~2~.~O :~~ ~1~5::'5~'~~O~ 2~.~9 :~~ ~1~5_-:'5:'~~O~ -J
i Tekeningen sturen naar: I

Aannemer

Graaflocatie:
BAARI.AND
Zie notitier: 4435--------------------------------------------------------------! eities: BETREFT VERBETERING GLOOIING DIJKVAK BAARLANDPOLDER

DP 410 EN DP 376 + 60 MTR
._---------------------------------------------------------------Kwadranten -berekend 464-C07-p

464-B09-p
464-C07-r
464-B09-q

464-B08-q
464-B09-r

464-B08-s
464-B09-s

464-C08-p

i Dit document mag niet via geautomatiseerde karakterherkenning (OCR) worden omgezet. IGEOVERStJH
<zie volgblad nr 2>
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aan: HEIi1MANS WEGENEOUW, t. a. v , M. BROOS

Graafmelding:2003/Z/5/10198/xxx
Blad 2 van 3

GBKN kaartnummers voor:
464-C07-p (1:2000) 52 381 (1:1000) 52 3815 (1:500) 520 38175 (1:500) 520 38150464-C07-r (1:2000) 52 381 (1:1000) 52 3810 (1:500) 520 38125 (1:500) 520 38100464-:B08-q (1:2000) 50 380 (1: 1000) 51 3805 (1:500) 515 38075 (1:500) 515 38050464-B08-s (1:2000) 50 380 (1: 1000) 51 3800 (1:500) 515 38025 (1:500) 515 38000464-.C08-p (1:2000) 52 380 (1:1000) 52 3805 (1:500) 520 38075 -(1:500) 520 38050464-B09-p (1: 2000) 50 379 (1:1000) 51 3795 (1:500) 510 37975 (1:500) 510 37950464-B09-q (1:2000) 50 379 (1:1000) 51 3795 (1: 500) 515 37975 (1:500) 515 37950464-B09-r (1:2000) 50 379 (1:1000) 51 3790 (1: 500) 510 37925 (1:500) 510 37900464-B09-s ,. (1:2000) 50 379 (1: 1000) 51 3790 (1: 500) 515 37925 (1:500) 515 37900----------------------------------------------------------------

'10

(052226,381897) (052434,381778)
(052434,381778) (052408,381524)
(052408,381524) (052099,380834)
(052099,380834) (051938,380417)
(051938,380417) (051828,379969)
(051828,379969) (051612,379423)
(051612,379423) (051003,379255)
(051003,379255) (051020,379590)
(051020,379590) (051396,379569)
(051396,379569) (051621,380026)
(051621,380026) (051735,380496)
(051735,38049.6) (051909,380803)
(051909,380803) (051998,381019)
(051998,381019) (052023,381264)
(052023,381264) (052205,381594)
(052205 ,381594) (05~235 ,381899)

Getekende lijnsegmenten

I
I

~zie volgblad nr 3>
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aan: HEIJMANS WEGENBOUW, t. a. v. M. BROOS

Graafmelding:2003/Z/5/10198/xxx
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• Het Logistiek Adviesbureau HLA b.v., Epe
xuc v@!WPlltingCOP"'t'ightTopografische Dienst, Emmen,
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DELTA
III

DELTA N.V.

Heijmans wegenbouw
t.a.v. .
Postbus 1186
4700 BD Roosendaal

POSTADRES
Postbus 5048
4330 KA Middelburg

HOOfDKANTOOR

Poelendaelesingel 10
4335 JAMiddelburg
Telefoon 0118 88 20 00
Telefax 0118 88 21 00
www.delta.nl
info@delta.nl

onze referentie
behandeld door
telefoon
Bij schade
fax
uw brief
bijlage(n)
onderwerp

BANKREL-ITiES

ABN·AMRO 51 0460 739
Postbank 49778Infomedewerkers

0113 8841 21
0113 8841 57
0113 223091

Goes,11 april 2003
Geachte heer/mevrouw,

Via het Kabel- en Leiding Informatie Centrum hebben wij uw graafmelding no.
10198/460 ontvangen. Op de plaats waar u werkzaamheden gaat uitvoeren zijn er
kabels en / of leidingen van ons bedrijf aanwezig, en wel van de volgende
disciplines:

Hoogspanning

voor de doorgehaalde disciplines zijn op de bijgevoegde tekening, in het
aangegeven gebied, kabels of leidingen aanwezig

Indien van de aangegeven disciplines ten opzichte van het betreffende gebied geen
documenten zijn meegeleverd dient u die op te vragen bij het bovenstaande
telefoonnummer.

Op 1 tekening staat het gebied waar wij de gegevens van verstrekken. Informatie
buiten dit gebied dient u nogmaals bij ons op te vragen.

Openbare verlichting- en huisaansluitingen zijn niet aangegeven en niet
meegegeven. Indien u hier behoefte aan heeft, kunt udie na een telefonische
afspraak bij ons kantoor in Goes ophalen.

De kabels en leidingen zijn bij benadering ingetekend. Dit houdt in dat de werkelijke
ligging af kan wijken van de op de tekeningen vermelde gegevens; dit geldt ook voor
de aangegeven dieptes.

1

K.v.K. Middelburg nr. 220314S7; 8TW nr. NL 8068.50.334.801

I I I I

http://www.delta.nl
mailto:info@delta.nl
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Ter voorkoming van beschadiging van onze kabels en leidingen dient u de ligging
hiervan vast te stellen voor aanvang van uw werkzaamheden. Dit dient te gebeuren
door middel van graven van proefsleuven.
Indien u er niet in slaagt om de bedoelde kabels en leidingen te lokaliseren, dan bent
u verplicht om met ons bedrijf contact op te nemen om de ligging daarvan vast te
stellen.

Indien u buiten het gebied, van de hierbij, per discipline, aangereikte informatie,
werkzaamheden gaat uitvoeren, dient u contact met ons te nemen, zodat wij u deze
informatie alsnog kunnen verstrekken.

Bij afwijkingen van de verstrekte gegevens met de feitelijke situatie, aanvaarden wij
geen verantwoordelijkheid van welke aard dan ook. Ingeval van beschadiging van
onze kabels of leidingen behouden we ons alle rechten voor op schadevergoeding.

Ik wijs u er op, dat bij elke beschadiging van onze kabels of leidingen direct met
DELTA N.V. contact moet worden opgenomen (Telefoon 0113 8841 57). Dit is
tevens van belang voor uw eigen veiligheid.

Hoogachtend,

c. Schouwenaar
Teamleider Tekenkamer District Oost

~11I{j

2
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-. i'i.; i -.. '_'.:";'-i! KPN Telecom BV KLIC centraal

POSTBUS 3053
3800DB AMERSFOORT

030-255.33.34

HEIJMANS WEGENBOUW
T.a. v.
POSTBUS 1186
4700BD ROOSENDAAL

GRAAFMELDING : 2003/Z/5/10198/9768 AMERSFOORT, 11 april 2003 10: 18

Geachte mevrouw / heer,

e, Naar aan~eiding van uw KLIC-me~ding de~en we u mee, dat er kabels/~eidingen van ons bedrij:f
aanwezig zijn op de p~aats waar u werkzaamheden gaat uitvoeren. Op bijgevoegde tekeningen
zijn die kabe~s/~eidingen aangegeven.
De kabe~s/~eidingen zijn bij benadering ingetekend. Dit houdt in dat de werke~ijke ~igging
af kan wijken van de op de tekeningen verme~de gegevens. In verband met moge~ijke
profie~wijzigingen kunnen geen gegevens omtrent de diepte~igging van kabe~s en ~eidingen
worden verstrekt. Deze ~igging kan on- of dieper zijn dan verwacht. Ten aanzien van de
horizon~e ~igging moet rekening worden gehouden met spe~ing in de p~aatsaanduiding.
Ter voorkoming van beschadiging van onze kabe~s/~eidingen dient u de ligging hiervan vast
te ste~~en voor aanvang van uw werkzaamheden. D~t dient te gebeuren door mi~ van het
graven van proefsleuven, en/of over~eg met ons vooraf. De AVSL 1985 dient inteqr~
te worden opqevo~gd. Indien u er niet in s~aaqt om de bedoe~de kabe~s/leidingen te
loka~iseren, kunt u contact opnemen met de toezichthouder in uw gebied om de
~igging daarvan vast te ste~~en. Ret te~efoonnummer staat onderaan de brief.

De afhandeling van deze me~ding is een automatisch proces op basis van de gegevens in de
graafme~ding. cr dient ze~f te contro~eren of de tekeningen overeenkomen met de graaflocatiE .
Invoerkabe~s, waarvan vrijwe~ iedere woning is voorzien, zijn mees~ niet aangegeven.
Deze gegevens kunt u separaat opvragen. Wij verzoeken u contact op te nemen met de
KLIC afda~ing op nummer 030 255 33 34. Lassen worden niet op tekening aangegeven;
er moet rekening worden gehouden dat daze hoger of naast het tracé kunnen ~igqen
t.O.V. da ligging van kabe~s en leidingen. Ret gebruik van graafmachines, pikhouwe~én e.d.
ter p~aatse van of in de nabijheid van een kabe~ wordt daarom met k~em ontraden.

Bij afwijkingen van de verstrekte gegevens met de feite~ijke situatie, aanvaardt
RPM Te~ecom geen verantwoorde~ijkheid van we~ke aard dan ook. In geva~ van beschadiging
van onze kabe~s/leidingen behouden we ons al~e rechten voor op schadevergoeding.
We wijzen u er op, dat bij elle beschadiging van onze kabe~s/~eidingan direct met ons
contact dient te worden opgenomen met te~efoonnummer 0800-0230193. Dit is tevens van be~an~
voor uw eigen vei~igheid.

Met vriende~ijke groet,

E.J. Scharrenburg
Manager KLIC

Tekeningnrs: 09597, 09598, Rdkk:, Jl4, Jl3, lU2, lUl
Toezicht Bram Dekker, BAARLAND, 06-51.10.89.99
Bij~agen 6



HEIJMANS WEGENBOUW
T.a.v.

4700BD ROOSENDAAL

KPN Telecom BV KLIe centraal

POSTBUS 3053
3800D8 AMERSFOORT

030-255.33.34

AMERSFOORT 11 a ril 2003 10: 18

1IBevestigd aan : Aannemer .

StaltcWum : 15..Q4-2003
Soon werI: : DIVERSEN

Meldingsdatum 10..Q4-2oo3 11:39
Behandelaat Klic :
Gemeld door : Aannemer

Tekening aanwezig : Nee
Kontaktoersoon

Adresgegevens: zie opdrachtgever

Aannemer [ melder I I KontaJctpenoon
HEUMANS WEGENBOUW I
POSTBUS 1186 I
47ooBO ROOSENDAAL
0165.52.29.00 Fax: 0165·55.11.08

Adresgegevens: zie aannemer
0165·;2.29.19

Tekeningen sturen naar: I KontaJctpenoon
Aannemer

(052434,381
(052434.381778) (052408,381524)
(052408,381524) (052099,380834)
(052099,380834) (051938,380417)
(051938,380417) (051828.379969)
(051828,379969) (05161 ~.379423)
(051612.379423) (051003.379255)
(051003.379255) (051 020,379590)
(051020.379590) (051 396.379569)
(0~396,379569) (051621.380026)
(051621.380026) (051735.380496)
(051735.380496) (051909.380803)
(051909.380803) (OS 1998.381019)
(051998.381019) (052023.381264)
(052023.381264) (052205.381594)
(052205.381594) (052235,381899)

••• ATIENTIE •••
Plctnr; 175463. aangevraagd dd. 10-04-03. Cor.
Voor deze Klie-rnelding is een handwerk procedure gemaakt
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.- Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directoraat -Generaal Rijkswaterstaat
Directie Zeeland N ~ 0 0 4 3 0 2 SR

l .Besteknummer: Opgemaakt door

Datum

Weersgesteldheid
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