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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 kan je hier aanmelden voor de nieuwsbrief. 

Bestuurlijk overleg verschuift 

Op 14 december was een bestuurlijk overleg ingepland over het project 
Stormpolderdijk (EMK-terrein). Bedoeld om tot een definitief besluit te komen 
over de voortzetting van het project. Dit overleg zou een vervolg zijn op 
het bestuurlijk overleg van 15 juli waarin geconstateerd is dat er nog geen 
definitief besluit kon worden genomen. We zijn daarvoor nog in afwachting van 
de verdere uitwerking van de volgende resultaten: 

1. Of het juridisch onderzoek van Pels Rijcken inderdaad aantoont dat gebouwd 
mag worden op de aanwezige en te herschikken AVI-slakken. 

2. Of de review die Deltares uitvoert op de damwandonderzoeken inderdaad 
aantoont aan dat de verbeterde damwand, zoals door Dura Vermeer uitgewerkt, 
voldoende robuust is. 

Het juridisch onderzoek van Pels Rijcken is in oktober afgerond. De review was 
echter nog niet op tijd afgerond. Hierdoor kan er nog geen gedegen bestuurlijke 
besluitvorming plaatsvinden. Dit heeft gevolgen voor de planning. Het bestuurlijk 
overleg wordt verschoven naar begin februari (ook vanwege het kerstreces). 

Stand van zaken review Deltares 

Nog niet alle berekeningen en onderzoeken voor de verbeterde 
damwandconstructie waren door Dura Vermeer afgerond. Daarom kon Deltares 
nog geen eindoordeel geven op de gestelde vraag in juli. In het najaar zijn de 
laatste technische onderzoeken afgerond, zoals het onderzoek naar de dikte van 
de sliblaag en de aanwezigheid van stortstenen langs de damwanden. Verder zijn 
er nadere berekeningen gemaakt naar de stabiliteit van de damwanden om de 
met de gemeente contractueel (koopcontract) overeengekomen levensduur van 
50 jaar te kunnen garanderen. 

Op basis van de (concept) review van Deltares heeft Fugro in opdracht van Dura 
Vermeer aangepaste berekeningen uitgevoerd. Hierin zijn de uitkomsten van de 
laatste onderzoeken meegenomen. Deze resultaten zijn 6 december opgeleverd.  

https://stormpolderdijk.nl/?acm=1304_69


Op deze resultaten vindt nu nog een review plaats door het Ingenieursbureau van 
Rotterdam en aansluitend door Deltares. Het bestuurlijk overleg kan na die tijd 
worden voorbereid. 

 

  

  

 

Denken in mogelijkheden voor vervuild terrein in bruisend gebied 

In 1983 verschijnt de Kleine Gifatlas van Nederland als bijlage van Vrij Nederland. 
Daarin brengt het weekblad locaties met bodemverontreiniging in kaart. Het 
EMK-terrein krijgt de twijfelachtige eer op de eerste plaats te eindigen. Hoe ga je 
om met zo’n locatie en wat is er sindsdien gebeurd om het terrein te 
transformeren? 

Theo Edelman weet antwoord op deze vragen. Als bodemdeskundige heeft hij 
saneringsprojecten door heel Nederland geleid. Van 2008 tot 2016 was hij 
projectleider van het projectteam EMK-terrein in opdracht van DCMR 
Milieudienst Rijnmond. Inmiddels is Theo gepensioneerd maar nog altijd is hij als 
zelfstandige betrokken bij het belang van de bodem. 

Lees hier verder. 

 

  

  

 
 

 

 

https://stormpolderdijk.nl/118-denken-in-mogelijkheden-voor-vervuild-terrein-in-bruisend-gebied?acm=1304_69


Start tweede fase bouwrijp maken terrein 

Dura Vermeer is woensdag 17 november gestart met 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. De werkzaamheden die 
vanaf november in uitvoering zijn, vinden plaats op het deel van de 
Stormpolderdijk, waar in het verleden geen bedrijfsactiviteiten plaatsvonden. 

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. 

Welke werkzaamheden vinden plaats? 
Op het gedeelte van de toekomstige kabel- en leidingstrook is asfalt verwijderd. 
Het vrijkomende asfalt en puin slaan we tijdelijk op locatie op. In het nieuwe jaar 
voeren we het af naar een verwerker. Voor de toekomstige kabels en leidingen en 
wegen graven we sleuven. De sleuven vullen we met schoon zand aan. Deze 
werkzaamheden vinden nu plaats met het oog op de aanleg van het nieuwe 
toekomstige kabel- en leidingtracé. Daarvoor is het nodig om twee kabels van 10 
KV om te leggen. 

Planning 
De werkzaamheden duren naar verwachting tot het einde van dit jaar. 

 

 

  

 

Maandelijks monitoren voor stabiele stormpolderdijk 

Het terrein waar tot 1980 de Exploitatie Maatschappij Krimpen (EMK) actief was, 
is tegenwoordig één van de werkplekken van milieukundig adviseur Roman 
Packbier.  

Packbier controleert, samen met zijn collega’s de isolatie- en beheersmaatregel 
van het EMK-terrein. Dat gebeurt in opdracht van het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat.  



Door de isolatie blijft de verontreiniging op z’n plek en is er een beheersbare 
situatie ontstaan. Om die stabiel te houden, is het belangrijk dat het terrein 
regelmatig wordt gecontroleerd. 

Onderdeel van de controle is een inspectie van de instandhouding van de 
damwanden rondom het gebied en van de bovenafdichting van het terrein. Ook 
worden de grondwaterstanden in de gaten gehouden. Eén keer per jaar 
onderzoeken Packbier en zijn collega’s bovendien de kwaliteit van het grond- en 
oppervlaktewater. 

Lees hier verder. 

 

  

  

 

Een dag op de stormpolderdijk: van oranje jas tot overleg en rapportage 

Het EMK-terrein in de Stormpolder ligt er het grootste deel van de tijd rustig bij. 
Wat je niet ziet, is dat hier dagelijks wordt gewerkt aan het onderhoud en de 
ontwikkeling van het projectgebied. Wat dat precies inhoudt? 
Omgevingsmanager Marco Endert en bodemadviseur Richard Donkervliet van 
Dura Vermeer vertellen erover vanuit hun kantoor aan de Schaardijk. 

Lees hier verder. 

 

  

  

 

https://stormpolderdijk.nl/115-maandelijks-monitoren-voor-een-stabiele-stormpolderdijk?acm=1304_69
https://stormpolderdijk.nl/114-een-dag-op-de-stormpolderdijk-van-oranje-jas-tot-overleg-en-rapportage?acm=1304_69


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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