
 

Datum: donderdag 23 juli 2020 
Nieuwsbrief 8 

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 kan je hier aanmelden voor de nieuwsbrief. 

Pas op de plaats voor een heroriëntatie van het project 

Nieuwe inzichten en een voortdurende onzekerheid over het tijdstip waarop de 
bodemsanering kan starten, ten gevolge van de eerder gemelde TGG-
problematiek (met de Nieuwsbrieven nummers 3 en 4), hebben de opdrachtgever 
doen besluiten tot het maken van een pas op de plaats voor het vervolg van het 
project sanering en herontwikkeling Stormpolderdijk. 

In goed overleg met de betrokken bestuurlijke partners, de gemeente, de 
provincie en het hoogheemraadschap stelt het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat een stappenplan op, waarvan de heroriëntatie een onderdeel is. 

In de ontwerpfase heeft de aannemer Dura Vermeer meerdere technische 
onderzoeken uitgevoerd. Hieruit is onder meer naar voren gekomen dat de 
huidige staat van de stalen damwand langs de Sliksloot een veilige diepere 
ontgraving tijdens de bodemsanering, belemmert. Hiervoor is het plaatsen van 
een nieuwe damwand noodzakelijk. Daarnaast is gebleken, dat de huidige 
omvang van de verontreiniging groter is dan voorzien en zijn er meer 
ondergrondse obstakels aan het licht gekomen. De hieruit voortvloeiende 
meerkosten zijn voldoende reden om de tijd te nemen voor een zorgvuldige 
heroriëntatie. 

De partners werken de komende maanden een stappenplan uit. Hierin worden 
mogelijke ontwikkelvarianten voor de Stormpolderdijk onder de loep genomen. 
Het is de bedoeling om de resultaten eind september gereed te hebben en met 
de betrokken partijen te delen. Het proces moet leiden tot een technisch en 

https://stormpolderdijk.nl/?acm=1335_65


financieel haalbare keuze voor de verdere voortgang van het werk.  

 

Fase 1 van het werk  afgerond 

De afgelopen maanden is  hard gewerkt om het zuidelijk deel van het EMK-terrein 
bouwrijp te maken. Het asfalt is verwijderd, de AVI-slakken zijn uit de bovenste 
meters verwijderd en in een tijdelijk depot gezet, waarna het terrein is afgewerkt 
met een leeflaag bestaande uit een 1 meter dikke zandlaag. Aan de buitenzijde 
van het terrein  is ondergronds een drain aangelegd, die  toestromend 
grondwater uit de omgeving afvangt vóordat dit het terrein instroomt. Dit levert 
een bijdrage aan de beheersing van het grondwaterpeil. 

Deze week zijn voorlopig de laatste acties uitgevoerd om de puntjes op de i te 
zetten (afdekken laatste gronddepots, het opnieuw afvlakken van de leeflaag en 
het inzaaien met graszaad ter voorkoming van verwaaiing en het wegstromen van 
het zand bij felle regenbuien). Vrijdag 24 juli gaat het slot op het hekwerk rondom 
het terrein dicht, in afwachting op het verdere vervolg van de herontwikkeling. 

Voor een volledige impressie van alle uitgevoerde werkzaamheden verwijzen wij 
u naar ons uitgebreide fotoarchief. 

 

Wij zijn benieuwd: wat zijn uw ervaringen? 

Met het voltooien van het bouwrijp maken van 1,6 hectare -nagenoeg 30% van 
het terrein- sluiten we de eerste uitvoeringsfase van de herontwikkeling van de 
Stormpolderdijk af. Volgens planning en vóór de start van de bouwvakantie. Via 

https://stormpolderdijk.nl/index.php/archief/58-fotoarchief?acm=1335_65


de projectwebsite hebben wij u vrijwel wekelijks op de hoogte gehouden van de 
geplande werkzaamheden en de mogelijke hinder en overlast hiervan voor de 
omgeving. Ook is er ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief verstuurd aan 
abonnees. 

Nu de eerste fase gereed is, vinden wij het een goed moment om u te vragen naar 
uw ervaringen en mening. Daarvoor vragen wij u om een korte vragenlijst in 
vullen. Daarmee helpt u ons de communicatie te verbeteren. Klik op deze link om 
digitaal een korte vragenlijst in te vullen. De vragenlijst is in te vullen tot 15 
september 2020. We waarderen het zeer als u de tijd neemt om ons verder te 
helpen!  

 

Fijne zomer! 

Inmiddels is de zomervakantie aangebroken en zijn sommigen al op vakantie 
(geweest). Ook de medewerkers van Dura Vermeer en het projectteam 
Stormpolderdijk nemen een aantal weken vrij. We wensen iedereen een fijne 
zomer toe.   

 

 

Klachten en vragen?  

https://stormpolderdijk.nl/index.php?subid=1335&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=73&mailid=65
https://stormpolderdijk.nl/index.php?subid=1335&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=73&mailid=65


Voor klachten en dringende vragen kunt u bellen met de projecttelefoon: 06- 
5359 9416. Voor alle overige zaken kunt u een email 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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