
 

Datum: vrijdag 15 mei 2020 
Nieuwsbrief 7 

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. 

Werkzaamheden bouwrijp maken zuidelijke deel 

Ondanks de coronasituatie kan Dura Vermeer doorwerken aan het bouwrijp 
maken van het zuidelijk deel van de Stormpolderdijk. Omgevingsmanager Bianca 
Validzic: “We houden ons aan de maatregelen, zoals het houden van voldoende 
afstand, de inmiddels voor iedereen bekende hygiënemaatregelen en geven 
alleen de voor het werk noodzakelijke werknemers toegang tot het werkterrein. 
Eind maart zijn we gestart met het verwijderen van de bovenste asfaltlaag. Het 
asfalt is in secties gefreesd en daarna per schip vervoerd over de Hollandsche 
IJssel naar de asfaltmolen de Eem. Om zandverstuiving tegen te gaan is zo lang 
mogelijk een dun laagje asfalt in stand gehouden. Inmiddels is ook dit laagje asfalt 
verwijderd en wordt het terrein vochtig gehouden door regelmatige besproeiing 
met water uit een waterwagen.” 

 
Het verwijderen van de bovenverharding is voorspoedig verlopen, waardoor 
conform planning medio april begonnen is met het ontgraven van de 
onderliggende zandlaag en AVI-slakken. De AVI-slakken (restproducten uit een 
afvalverbrandingsinstallatie) zijn eind jaren ’80 aangebracht als ophooglaag van 
de bovenafdichting. Die laag graven we af 1 tot meter onder het nieuwe 
maaiveldpeil. Vervolgens wordt de definitieve leeflaag opgebouwd van 1 meter 
zand. 
De overtollige AVI-slakken bewaren we afgedekt in een speciaal daarvoor 
bestemd tijdelijk depot. Dit materiaal wordt in de bodemsaneringsfase opnieuw 
gebruikt als aanvulmateriaal in de ontgravingsvakken. Hetzelfde geldt voor het 
overtollige zand. 

https://www.stormpolderdijk.nl/index.php?subid=1335&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=64&mailid=64


 

Kabel- en leidingwerkzaamheden 

Onder de werkzaamheden van het bouwrijp maken van het zuidelijk deel vallen 
ook de kabels- en leidingwerkzaamheden. Deze werkzaamheden zijn zo goed als 
klaar. Stedin heeft een bestaande gasleiding aangepast en op dit moment zijn ze 
nog bezig met de voorbereidingen voor het verwijderen van oud leidingwerk ter 
plaatse van de voormalige waterzuiveringsinstallatie. 

Controle namens opdrachtgever 

Nu de werkzaamheden buiten zijn opgestart hebben ook de werkzaamheden van 
het projectteam van de opdrachtgever zich deels naar buiten verplaatst. In lijn 
met de gekozen contractvorm vindt de beheersing van het contract plaats door 
de contractmanager en een toetsteam. Het toetsteam heeft als doel om zeker te 
stellen dat de eisen uit het contract worden nagekomen. In de praktijk worden de 
werkzaamheden van Dura Vermeer in het veld o.a. gecontroleerd door middel 
van het uitvoeren van audits, milieukundige verificatie en safety walks 
(terreincontroles op veiligheidsaspecten). 

eNoses 

Voor de monitoring van de luchtkwaliteit hangen op en rond de Stormpolderdijk 
zogenaamde eNoses. Dit zijn sensoren die in de omgeving veranderingen in de 
luchtsamenstelling registreren. Er is voorafgaand aan de werkzaamheden een 
nulmeting gedaan om de beginsituatie vast te stellen. Tijdens de werkzaamheden 
wordt er continu gemeten. De actuele meetwaarden worden vergeleken met de 
nulsituatie. De eNose geeft een signaal wanneer de luchtkwaliteit wijzigt. Op dat 
moment krijgt de uitvoerder hiervan een alarm en worden er maatregelen 
getroffen. Dura Vermeer maakt van alle metingen wekelijks een rapportage en 
deelt deze met de opdrachtgever. 

  

  

 

 



Anouck Gaastra: nieuwe uitdaging binnen Dura Vermeer 

In september vorig jaar ben ik gestart als omgevingsadviseur bij Dura Vermeer. 
Mijn eerste project was de sanering en herontwikkeling van de Stormpolderdijk, 
een omvangrijk en complex project, waar ik vanaf begin af aan veel heb geleerd. 
De keuze was dan ook erg lastig toen mij werd gevraagd of ik projecten voor de 
Regio Noord West wilde gaan doen. De doorslaggevende factor was dat ik voor 
deze regio projecten ga doen voor een onderhoudscontract met de gemeente 
Haarlem. Daar ga ik meerdere projecten tegelijkertijd doen met een snellere 
doorlooptijd. Het is een mooie kans waar ik enorm veel kan leren en een 
uitdaging die ik graag aan ga! Ik hoop dat het oude EMK-terrein getransformeerd 
wordt naar een bruikbaar industrieterrein waar de omgeving veel plezier van 
heeft. Mijn werkzaamheden zijn per 1 mei overgenomen door Bianca Validzic, die 
zich hieronder voorstelt. 

Bianca Validzic nieuwe omgevingsadviseur 

Hallo! Mijn naam is Bianca Validzic en ik ben per 1 mei Anouck Gaastra opgevolgd 
als omgevingsadviseur voor het Stormpolderdijk-project. Een bijzonder project, 
waaraan ik graag mijn steentje bijdraag. Dat doe ik door dagelijks aanspreekpunt 
te zijn voor jullie, en voor alle andere geïnteresseerden en belanghebbenden. In 
mijn werk als omgevingsadviseur vind ik het belangrijk dat er goed contact is met 
de omgeving. Dat er altijd een open gesprek mogelijk is, om op die manier elkaar 
verder te helpen. Ik heb in de afgelopen jaren veel voor gemeenten gewerkt als 
omgevingscommunicatieadviseur en heb daar ervaren hoe belangrijk het 
betrekken van de omgeving is. Want alleen ga je misschien sneller, maar samen 
kom je verder. Ik kijk uit naar een prettige samenwerking! 

 

  

 

Online fotoreportage werkzaamheden 

U heeft het misschien al gezien, het online fotodagboek van Richard Donkervliet, 
senior adviseur Milieu bij Dura Vermeer. Maar daarnaast is hij ook fanatiek 
fotograaf. Bijna dagelijks plaatst hij nieuwe foto’s van het werk op zijn Flickr-
pagina. Al vanaf het eerste uur, waarvan u nog winterse plaatjes kunt bekijken, 
tot aan de recente situatie van het verwijderen en afvoeren van het asfalt, en de 
inrichting van de tijdelijke depots voor het in een later stadium opnieuw te 
gebruiken zand en AVI-slakken. Een prachtig overzicht van ons werk-in-uitvoering. 
Nieuwsgierig? Neem eens een kijkje op 
https://stormpolderdijk.nl/index.php/archief. 

https://www.stormpolderdijk.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=58:fotoarchief&catid=8:archief&acm=1335_64


Werkzaamheden tijdens feestdagen 

Tijdens Hemelvaartsdag, de vrijdag na Hemelvaart en tweede Pinksterdag wordt 
er niet gewerkt. We wensen iedereen fijne feestdagen! 

Klachten en vragen?  

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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