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Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Projectteam Stormpolderdijk en Dura 
Vermeer. Het project wordt gefinancierd door het Ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat (opdrachtgever), de provincie Zuid-Holland en de gemeente 
Krimpen aan den IJssel. Je kunt je hier aanmelden voor de nieuwsbrief. 

Kerstgroet 

Vanuit het hele projectteam Stormpolderdijk wensen wij iedereen fijne 
feestdagen! 

 

Update tweede fase bouwrijp maken terrein 

Dura Vermeer is medio november gestart met de uitvoering van het bouwrijp 
maken van de tweede fase van het zuidelijk terreindeel op de Stormpolderdijk in 
Krimpen aan den IJssel. Dit betreft nog geen feitelijke bodemsanering. Tot aan de 
kerst vinden nog een aantal werkzaamheden plaats op het deel van de 
Stormpolderdijk waar in het verleden geen bedrijfsactiviteiten plaatsvonden. 

 

https://stormpolderdijk.nl/?acm=1334_70


Welke werkzaamheden staan nog op de rol? 
We gaan buiten de saneringsvakken ontgraven voor het voorbereiden van de 
kabel- en leidingstrook in verband met de aanleg van de 10KV stroomkabels. Met 
behulp van een graafmachine zal de kabel- en leidingsleuf ontgraven worden en 
vrijgemaakt worden van AVI slakken. Na het verwijderen van de AVI-slakken 
vullen we de sleuven met aanvulzand. Deze leidingsleuven dienen voor de aanleg 
van de kabels en leidingen op het terrein. Tijdens de werkzaamheden voeren we 
omgevingsmetingen uit (geluid en luchtkwaliteit). We voeren ook nog een 
inspectie uit met de rioolcamera om de status van de peilbuizen vast te stellen. 

Geen geuroverlast 
Tijdens de werkzaamheden wordt niet gewerkt in met olie- en teerproducten 
verontreinigde grond. Er treedt dan ook geen uitdamping van vluchtige stoffen of 
geuroverlast op, omdat deze stoffen op het zuidelijke terreindeel niet voorkomen. 
Ook wordt er geen verontreinigde grond van de locatie afgevoerd. 

Opruimen werkterrein voorafgaand aan kerstvakantie 
Tot slot zullen we het werkterrein opruimen en gereed maken voor de 
kerstvakantie. Dura Vermeer zal in de kerstperiode van 23 december tot 10 
januari geen werkzaamheden uitvoeren. In deze periode vinden wel wekelijkse 
inspectie rondes plaats en zullen we de grondwaterstanden monitoren. Vanaf 10 
januari gaan we verder met het bouwrijp maken van het terrein. 

Klachten en vragen?  

Voor klachten en dringende vragen kunt u bellen met de projecttelefoon: 06- 
5359 9416. Voor alle overige zaken kunt u een e-mail schrijven aan: 
vragen@stormpolderdijk.nl.  

De regievoerders houden kantoor aan de Schaardijk 54 te Krimpen aan den IJssel. 
Dura Vermeer daar schuin tegenover aan de Schaardijk 19F. Zie de website voor 
de contactgegevens: https://stormpolderdijk.nl 

 

   

 

 

Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen? 
Klik dan hier om je af te melden. 
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