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Beste ondernemer,

Hierbij ontvang je de nieuwsbrief met informatie over de Edisonweg-Noord. In deze editie lees je meer over de 
werkzaamheden in het gebied en geven we een doorkijkje naar wat er nog op de planning staat.

Projectgroep Kenniswerf, gemeente Vlissingen

De aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg is klaar, waardoor de kavels van plangebied 
Edisonweg Noord bereikbaar zijn. De inrichting van deze bouwstraat is een tijdelijke
situatie. Langs het verharde wegdek zijn rabatstroken aangelegd. Deze stroken zijn 
gereserveerd voor toekomstige trottoirs. Het is niet de bedoeling dat  deze stroken 
gebruikt worden als parkeerruimte. 

In de rabatstroken legt DNWG op termijn kabels en leidingen aan voor water en 
elektriciteit. Vervolgens komen er op enkele plaatsen tijdelijke lichtmasten.

De kavels waar belangstelling voor is, gaan we de komende tijd saneren om geschikt te maken voor bebouwing. Als alle 
bouwwerkzaamheden klaar zijn, starten we met het gebied woonrijp maken. Dan plaatsen we ook lichtmasten en we 
leggen de trottoirs aan om langzaam verkeersdeelnemers op de Kenniswerf goed te faciliteren. 

Heb je na het lezen van de nieuwsbrief vragen of opmerkingen? Dat kan door een e-mail te sturen aan 
kenniswerf@vlissingen.nl. Je kan je  ook aanmelden voor de digitale editie van deze nieuwsbrief via dit e-mailadres.

Nieuwsbrief Edisonweg-Noord

Wonen en werken op de Kenniswerf

Voortgang werkzaamheden bouwrijp maken 

Start bouw 1e woon-werkkavel 

Herinrichting Edisonweg 

Vragen of opmerkingen?

Nieuwsbrief

Bijna alle woon-werkkavels zijn inmiddels verkocht of in optie. Er zijn er nog 2 beschikbaar. De woon-werkkavels 
bevinden zich op de Kenniswerf: de plek waar kennis, innovatie en talent samenkomen. Een unieke locatie, want 
hier is het mogelijk om in de pauze met studenten nieuwe samenwerkingen te bespreken. Hier heb je goede 
bereikbaarheid vanaf centrum, station en snelweg. Hier is het mogelijk om te sparren met andere ondernemers en 
startups en hier ben je op een inspirerende plek aan zee waar nieuwe ideeën opborrelen en waar het uitstekend 
recreëren is. Een droom die voor de kopers van zo'n woon-werkkavel niet langer een droom is. Heb je ook zo'n 
droom? Kijk dan op . www.synchrobedrijfshuisvesting.nl

De bouw van het 1e woon-werkkavel is gestart! De eigenaar van dit kavel is Bear Chair. Dit bedrijf importeert en 
verkoopt tuinmeubelen van het bekende Canadese merk Bear Chair. We wensen hen veel woon- en werkplezier op deze 
unieke locatie. 

Het inrichtingsplan voor de Edisonweg (tussen Voltaweg en Hertzweg) is 
verder uitgewerkt. Hierin zijn ook de opmerkingen meegenomen die 
tijdens de informatiebijeenkomst op 28 oktober zijn gemaakt. Het 
bijgewerkte plan staat hiernaast. Er is ook een start gemaakt met het 
opstellen van het technische denitieve ontwerp. 

Hierna volgt het opstellen van het bestek. In het bestek beschrijven we de 
herinrichting met alle werkzaamheden, materialen, opleveringsdata en 
overige afspraken, zoals bijvoorbeeld de bereikbaarheid van de 
aanliggende percelen, die daarbij komen kijken. De exacte startdatum van 
de werkzaamheden is onder andere afhankelijk van de werkzaamheden 
van de nutsbedrijven. Waarschijnlijk kunnen we in het 2e kwartaal van 
2022 starten met de herinrichting.

De bodem- en funderingsonderzoeken beginnen woensdag 26 januari. 
Hierbij worden sleuven gemaakt over de halve breedte van de straat.  De 
straat wordt hiervoor netjes afgezet, maar verkeer kan er goed langs. De 
werkzaamheden duren ongeveer 3 dagen.
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