VERWERKINGSBEDRUF

Eindelijk is het echt zover: de Stormpolderdijk
-voor heen bekend als het EM K-terrein- wordt
gesaneerd en opnieuw ontwikkeld tot bedrijventerrein. De aannemer is gese lecteerd en in
het voorjaar van 2019 gaat de eerste schep de
grond in.
D e sanering is een be langrijke mijlpaal voor de gemeente
Krimpen aan den IJssel, vindt Arjan N eeleman, projectwethouder Stormpolderdijk. "Dit is un iek. H et gebied heeft
jare n toegedekt gelegen en er is veel over te doen geweest.
Het feit dat de betrokken overheden nu de bereidheid
hebben getoond écht te saneren en er veel ge ld in te
stoppen is heel mooi." H oewel de gemeente Krimpen aan
den IJssel niet de opdrachtgever van de sanering is, raakt
het project de gemeente natuurlijk wel. " De sanering en
heron twikkel in g is behalve geweld ig voor het mili eu ook
econom isch gunstig voor Kr impen Na jaren komt er in
de Stormpolder weer ruimte voor bedrijven die will en
uitbreiden of die ond erdeel willen worden van het centru m
van de maakindustri e dat de Stormpolder is. De locatie
is juist voor de maritieme industri e en watergebonden
bedrij ven ideaal."

Regievoerders
H et terrein Stormpolderdijk - gesituee rd op de noordpunt
van de Stormpolder- ligt al jaren braak. De re den : ernstige
bodemverontre in iging, veroorzaakt door de activi te iten
van koolteerfabriek C in du en later EMK (Exploitatie Maatschappij Krimpen). Tot nu toe wordt het gebied gelsoleerd,
beheerst en gecontroleerd. Deze 'sane rende maatre gelen', al sinds de jaren '80 zo toegepast, beschermen
de boel, maar laten geen herontwikkeling toe. Een definitieve oplossing voor de vervuil ing heeft lang op zich laten
wachten, maar in opdracht van de Rijksoverh eid beg int
aan neme r D ura Verm ee r b innenkort écht aan de klus.
Om het project te leiden heeft de opdrachtgever - het
M inisterie van Infrastructuur en Waterstaat- twee regie voerders aangesteld Mirjam Prins en Robbert Bran dt.

Beiden verdienden reeds hun sporen met soortgelijke
grootschal ige saneringsproj ecten . Als reg ievoerders
waren ze ook betrok ken bij de sanering van de vervuil de
Ze llingwijk in Goud era k.
Mirjam Pr ins werkte jaren lang b ij ingenieursbureau DH V
en coörd in eerde daar onder andere het bodemonderzoek van het tracé van de hogesnelheidslijn . " Ik heb vee l
bodemkundig e en milieutechnische kenn is. Robbert
Brandt is juri st, aanbested ingsdeskundige en contractmanager. Dat zo rgt ervoor dat we een project als d it, met vee l
verschi ll ende fa cetten, heel goed sam en kunnen doen ."
De regievoerders zijn te vi nden in een projectkantoor pa l
aan de locatie - aan de Schaardij k 54 Op het kantoor zijn
behal ve de regievoerders ook twee techn isch ad vi seurs van
de combinatie Geofoxx-TTE aan wezig en een medewerker
van Ingenieursbureau Krimpener waard D it projectteam
gaat ervoor zorge n dat de aannemer de werkzaamheden
uitvoert volgens de contractuele afspraken.

Klinker#4

Omgevingsmanager
Opdrachtnemer Dura Vermeer heeft in de persoon van
Martijn Jansen een omgevingsmanager aangesteld. Hij
is ervoor verantwoord elijk dat omwonenden en andere
belangh ebbenden weten wat er wann eer gebeurt. Ook is
hij aanspreekpunt bij vrag en en klachten. Het projectteam
van de aannemer gaat kantoor houd en aan de Schaardijk
19, d icht in de buurt van het werkterrein. Via de projectweb site www.stormpolderdijk.nl houden opdrachtgever en
opdrachtnemer in nauwe samenwerking iedereen op
de hoogte van alles wat er rondom het project speelt.
De re gievoerders en de omgevingsmanager vi nden het
belangrijk om zo toegankelijk mogelijk te zijn. "M ensen
kunnen ons altijd benaderen en hier binnenlopen", ald us
M irjam Prins. "Wij geloven heel erg in koffiedrinken in de
keuken. Als we weten wat er in de omgevi ng speelt, kunnen
we er ook iets aan doen." O ok Martijn Jansen is altijd te
bereiken. "Bij vragen die niet per se spoed hebben, kunnen
mensen mij het beste mailen. Ze mog en m e ook altijd een
WhatsAppbericht sturen en bij spoed ben ik telefonisch
te bere iken. Ook 's avonds tussen 19 oo en 22.00 uur."
Ook houdt Jansen op nog nader vast te stellen momenten
inloops preekuur op het projectkantoor.
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Meetresultaten

"We krijgen er
gewoon een stukje
Krimpen bij!"

Om de omgevi ng te inform eren word en meetresultaten
op de projectwebs ite gepubliceerd . Prins: "Ter controle op
de meting en van de aannemer, laa t de opdrachtgever ook
metingen uitvoeren. Daarvoor contracteren wij onafhankelij k van D ura Vermeer een laboratorium.

Luchtdichte tent
Wat gaan mensen merken van de wer kzaamheden? "Als
het goed is weinig", lacht Jan sen. "Natuurlijk gaan ze zien
dat er wordt gewerkt. Maar wij hebben een werkwij ze
gekozen, waarbij d e overlast voor de omgevi ng tot een
minimum wordt beperkt." All ereerst sluit Dura Vermeer
straks het werkterre in af met een hek en wordt de Schaardijk voor al het verkeer ter plaatse van het werkterre in
afgesloten Daarna bou wt het ee n laad- en loswal aan de
kant van de Hollandsche IJssel. Vervolgens wordt de aan
het EMK-terrein grenzende gemeen tewerf opg eruimd en
gesaneerd. "H ier versch ijn en enke le keten, waarin onder
andere de uitvoerd er kan toor houdt", aldus Jansen.Dura
Vermeer gaat de vervuild e grond afgraven in een spec iale,
luch td ichte tent. "Dat wordt een groot exemp laar, want er
mo et een kraan in passen." De vervui lde grond verpa kt
het bedrijf in de tent in luchtd ichte containers. "Vervo lg ens voeren we di e conta iners af per schip. We hebben
er bewust voor gekozen de grond niet met vra chtwag ens
over d e openbare weg af te voeren." De verwachting is dat
oo k trilli ngs- en geluidsover last beperkt za l zijn. "Natuurl ijk
voor om je en ige hind er nooit helemaa l. Maar we doen
er all es aa n om het werk zo geru isloos mogelijk te laten
verlopen." Da ar betrekt de aannem er de buurt actief b ij.
"We vragen ze bijvoorbeeld om deel te nemen aan een
spec iale geurcommiss ie, die control eert of er g ee n stankoverlast is."

Het Rijk draagt na de afronding van de sanering het bouwrij pe terrein over aan de gemeente. Wethouder Neeleman:
"Daar kijk ik erg naar uit. W e krijg en er gewoon een stukje
Krimpen b ijl Op dit moment voeren we al gesprekken met
bedrijven die interesse hebben om zich straks op de Stormpolderdijk te vestigen of er hun bedrijf uit te breiden."
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