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Geachte mijnheer/mevrouw, 

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft eind oktober 2018 een contract gesloten 
met Dura Vermeer voor de bodemsanering en het bouwrijp maken van de Stormpolderdijk, 
ook wel bekend als het EMK-terrein. Het Ministerie heeft twee regievoerders benoemd, die 
samen met Dura Vermeer het werk veilig en volgens alle technische en omgevingseisen gaan 
uitvoeren 

Aanpak 
De belangrijkste en meest in het oog springende maatregel is het plaatsen van een 
grote luchtdichte tent, waarbinnen de ontgraving van de grond grotendeels 
plaatsvindt. De daadwerkelijke sanering start naar verwachting in het voorjaar van 
2019 en gaat ongeveer twee jaar duren.

Veiligheid en gezondheid 
Veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel. Er mogen door de werkzaamheden geen 
gezondheidsrisico’s ontstaan. Hinder en overlast worden  
zoveel mogelijk beperkt.  
Voor de veiligheid van de omgeving en de werknemers wordt een uitgebreid 
luchtkwaliteitsmeetnet ingericht. Opdrachtnemer en opdrachtgever meten 
onafhankelijk van elkaar.  

Actuele informatie over de werkzaamheden 

In het gehele project werken Dura Vermeer en het Projectteam Stormpolderdijk nauw 
samen. Op onze projectwebsite https://www.stormpolderdijk.nl/ vindt u alle 
relevante informatie van het project. Actuele informatie vindt u onder het tabblad 
‘Nieuws’.

Communicatie
Wij gaan gedurende het werk digitale nieuwsbrieven verspreiden. Wanneer u deze 
wilt ontvangen, kunt u zich daarvoor aanmelden via de website onder het tabblad 
Nieuwsbrieven-Aanmelden. Op de website worden de nieuwsbrieven ook 
gepubliceerd. 

Informatiebijeenkomst 
Voorafgaand aan de start van de bodemsanering organiseren wij een 
informatiebijeenkomst waarbij een uitgebreide toelichting op de werkzaamheden 
wordt gegeven. Locatie, datum en tijdstip maken wij bekend op de projectwebsite en 
in de huis-aan-huis bladen.  



Referentie Sanering Stormpolderdijk 

(EMK) Bladnummer 2/2 Datum 20 december 2018

Omgevingsonderzoek 
Wij willen de communicatie omtrent onze werkzaamheden zo goed mogelijk 
afstemmen op de behoeften van de omgeving. Om inzicht te krijgen in deze behoefte 
nodigen wij u uit om deel te nemen aan ons omgevingsonderzoek. Dat kan door het 
invullen van een online enquête, te benaderen via de link: 
https://nl.surveymonkey.com/r/stormpolderdijk 

Indien u wilt deelnemen aan ons omgevingsonderzoek verzoeken wij u de enquête voor 

6 januari 2019 in te vullen. Mocht u vanwege de digitale aard van het onderzoek niet in 

staat zijn deel te nemen aan deze enquête, neem dan via het bovengenoemde 

informatienummer contact met ons op.  

Wij stellen uw deelname zeer op prijs. 

Vragen en informatie 
Martijn Jansen, de omgevingsmanager van Dura Vermeer, is het eerste aanspreekpunt 
voor uw vragen, meldingen en klachten. Daarvoor kunt u op werkdagen tussen 07:00 
en 22:00  bellen naar het informatienummer: 06-5359 9416. U kunt ook een Whatsapp 
bericht naar dit nummer sturen.  
Wij verzoeken u vriendelijk niet-dringende vragen te sturen naar het emailadres 
vragenoverEMK@gmail.com. 

Wij gaan ervan uit u hiermee voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben.  

Met vriendelijke groet,  

Martijn Jansen  Mirjam Prins & Robbert Brandt 
Omgevingsmanager  Regievoerders  
Dura Vermeer  Projectteam Stormpolderdijk (I&W) 

Dura Vermeer houdt kantoor aan de Schaardijk nummer 19F, Krimpen aan den IJssel.  
Het kantoor van het Projectteam Stormpolderdijk is gevestigd op nummer 54, schuin 
tegenover het kantoor van Dura Vermeer. 


