UITNODIGING

kwaliteitsgarantie in schade-expertise

BEZOEK NIEUWBOUWKADE MISSISSIPPIHAVEN
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
Kosten
PE-punten

: (Kandidaat) NIVRE Register-Experts in de branche Scheepvaart en Techniek
: 11 september 2018
: 16.00 - 18.00/18.15 uur
: Directiekeet Havenbedrijf Rotterdam, Beerweg 99, Maasvlakte - Rotterdam
(zie bijgevoegde routebeschrijving)
: Geen
: 2 PE-punten

In navolging op het Expertisecafé over kademuren, gehouden op 8 juni 2017, organiseert het branchebestuur Scheepvaart en Techniek thans een bezoek aan de in aanbouw zijnde kademuur aan de
Mississippihaven te Rotterdam-Maasvlakte.
Nieuwbouw kademuur
HES International ontwikkelt een tankterminal voor de op- en overslag van olieproducten en bio-brandstoffen op de Hartelstrook, aan de zuidzijde van de Mississippihaven op Maasvlakte 1. Op het terrein van
27 hectare komen 52 tanks met een capaciteit van circa 1,3 miljoen m3. Het Havenbedrijf Rotterdam bouwt
hier een kade van 1.100 meter voor drie grote of vijf kleinere zeeschepen. In de Hudsonhaven komen
negen aanlegplaatsen voor de binnenvaart. De kade en de terminal worden in 2018 en 2019 gebouwd en
zijn naar verwachting eind 2019 gereed.
Inhoud
De heer ir. E.J. Broos, Senior Engineer Port Development van het Havenbedrijf Rotterdam N.V., zal de
presentatie en rondleiding langs de kade verzorgen. Na een korte uitleg over het project en de veiligheidsinstructies volgt de rondleiding, waarbij alle facetten van de bouw (heien, betonstaal(wapening), vlechten,
bekisting, storten van beton, verwijderen van bekisting) voorbij komen. Ter voorbereiding op dit bezoek
wordt u verzocht de vorig jaar tijdens het Expertisecafé door de heer Broos gehouden presentatie van
tevoren door te nemen. Deze presentatie wordt u via We Transfer toegestuurd.
Wij attenderen u erop dat, gezien de lengte van de nieuwbouwkade, er 2 tot 4 km door de bouwput
gelopen zal worden.
Veiligheid
Teneinde de veiligheid van alle deelnemers te waarborgen, wordt u verzocht zelf de volgende
veiligheidsmiddelen mee te nemen en te dragen tijdens de rondleiding:
- veiligheidsschoenen/-laarzen
- fluorescerend hesje/jas
- helm
- veiligheidsbril
- signaalkleur
Voorts dient u een identiteitsbewijs te kunnen overleggen.
Programma
15.30 - 16.00 uur
16.00 - 16.30 uur
16.30 - 18.00 uur
18.00/18.15 uur

Ontvangst en registratie
Welkomstwoord, korte uitleg over het project en veiligheidsinstructie
Rondleiding langs de in aanbouw zijnde kademuur
Einde bijeenkomst

Aan- en afmelden
Er kunnen maximaal 20 personen aan het bezoek deelnemen. Aanmelding geschiedt uitsluitend door
middel van Extranet. Na aanmelding ontvangt u per e-mail een barcode als inschrijfbewijs. In geval van
annulering dient u zichzelf tijdig in Extranet af te melden.
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