
 

Datum: vrijdag 30 september 2022 
Nieuwsbrief 17 

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. 

Terugblik informatieavond nieuw uitvoeringsplan 

De maand september is bijna voorbij. Een maand waarin we op 12 september in 
de Tuyter te Krimpen a/d IJssel een informatieavond verzorgden voor bewoners 
en bedrijven. Doel was om hen te informeren over het vernieuwde 
uitvoeringsplan. Het projectteam vindt het belangrijk om hen bij het 
uitvoeringsplan te betrekken. Heeft u na de informatieavond van 12 september 
2022 of na het lezen van het plan vragen of opmerkingen bij het uitvoeringsplan? 
Let op: U kunt nog tot en met maandag 3 oktober 2022 reageren via 
stormpolderdijk@gmail.com. Het projectteam Stormpolderdijk streeft ernaar alle 
vragen en opmerkingen te beantwoorden. Ook gebruiken we deze opmerkingen 
om het uitvoeringsplan waar nodig aan te scherpen en te verbeteren. 

 

https://www.stormpolderdijk.nl/index.php?subid=1334&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=64&mailid=74
mailto:stormpolderdijk@gmail.com


Dit is Stormpolderdijk 

We blikken in de reeks Dit is Stormpolderdijk terug op de informatieavond en 
maken tegelijk kennis met Jasper Baas, de nieuwe projectleider bij de gemeente.  

De informatieavond Stormpolderdijk trok maandag 12 september een 
uiteenlopende groep bezoekers aan. Omwonenden, ondernemers en andere 
geïnteresseerden konden de conceptplannen voor de sanering en 
herontwikkeling van het voormalige EMK-terrein inzien. Diverse specialisten 
stonden klaar om te vertellen hoe het terrein de komende jaren op een veilige 
manier wordt getransformeerd. 

In ontmoetingscentrum De Tuyter in Krimpen aan de IJssel werden bezoekers aan 
de hand van thematafels geïnformeerd over de plannen. De eerste tafel stond in 
het teken van het uitvoeringsplan. Bezoekers konden hier als eersten het 
volledige conceptuitvoeringsplan inzien en er vragen over stellen. Daarin staat 
hoe we de bodemsanering precies gaan uitvoeren. Het conceptplan ligt inmiddels 
ook online ter inzage. 

Verbetering van de damwand 

Bij tafel 2 gaf aannemer Dura Vermeer meer informatie over de verbetering van 
damwandconstructie. Vanaf begin oktober wordt de complete verankering van de 
damwanden vernieuwd. Bezoekers konden er een voorbeeld zien van een 
groutanker: een schroefinjectieanker. Het voorbeeld had een lengte  van bijna 
een meter lang. Deze worden straks aangebracht om de damwandconstructie te 
verbeteren. 

Na de bodemsanering wordt de damwand ook nog verlaagd en krijgt de strook 
langs de damwand een groen karakter. De damwand is vervolgens weer 
voldoende robuust voor de komende 50 jaar. 

Uitvoering van de sanering 

Op de derde tafel werden diverse technische snufjes getoond. Daarmee kan 
straks goed in de gaten worden gehouden of er geen verontreiniging vrijkomt in 
de omgeving. Speciale meetinstrumenten gaan tijdens de sanering controleren of 
de luchtkwaliteit in orde is. Bij tafel 4 konden geïnteresseerden zich inschrijven 
voor de nieuwsbrief en een informatiefolder meenemen. 

‘De vaart erin’ 

‘Het wordt een technisch uitdagende sanering’, erkent Jasper Baas van de 
gemeente Krimpen aan den IJssel. ‘Tegelijkertijd is het belangrijk dat we de vaart 
erin houden en de sanering veilig uitvoeren.’ Baas is sinds kort als projectleider 
Stormpolderdijk bij het project betrokken, een rol die hij van 2014 tot 2017 ook al 
vervulde. 

https://www.stormpolderdijk.nl/media-stormpolderdijk?acm=1334_74
https://www.stormpolderdijk.nl/index.php?subid=1334&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=244&mailid=74
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Sinds Baas in 2017 afscheid nam van het project is er wel het een en ander 
veranderd. ‘De sanering in het conceptuitvoeringsplan is op een aantal punten 
aangepast. Dat betekent concreet dat we straks mogelijk iets minder kavels 
kunnen uitgeven. Eind 2022 willen we inzichtelijk hebben wat precies de 
mogelijkheden zijn.’ 

Blijven communiceren 

Baas behartigt in het proces de belangen van de gemeente. ‘Het rijk is 
verantwoordelijk voor de sanering en Dura Vermeer voert die op een veilige 
manier uit. Samen blijven we communiceren over wat we aan het doen zijn op 
het terrein – en waarom. Ik vind dat heel belangrijk. Zo kunnen we zoveel 
mogelijk zorgen van omwonenden wegnemen.’ 

Maritieme maakindustrie versterken 

Waar kijkt Baas de komende jaren het meest naar uit? ‘Naar een nieuw stukje 
Krimpen’, antwoordt hij resoluut. ‘Dat gaat veel kansen bieden: het biedt 
schuifruimte voor bedrijven in de Stormpolder die uit hun jas zijn gegroeid. Maar 
ik zie ook mogelijkheden om bedrijven aan te trekken van buiten de Krimpense 
grenzen. Het zou fantastisch zijn als we de maritieme maakindustrie in de 
gemeente kunnen versterken. Dit terrein kan daar een bijdrage aan leveren.’ 

Stormpolderdijk in de media 

Tijdens de informatieavond op 12 september jl. kwam Dick de Klerk van de Lokale 
Omroep Krimpen ook langs om te horen wat er op stapel staat op 
Stormpolderdijk. Wilt u het radioprogramma terug horen? Dat kan hier!  

https://www.stormpolderdijk.nl/index.php?subid=1334&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=242&mailid=74


 

Geplande werkzaamheden 

Volgende week beginnen de verbeterwerkzaamheden aan de 
damwandconstructie. Hierbij kunnen omwonenden geluidsoverlast ervaren. De 
damwand verbeteren we met groutankers. Deze worden aangebracht vanaf het 
water. Met een boormachine wordt een stalen buis onder een vastgestelde hoek 
in de grond geboord tot in de vaste zandlaag. Wanneer de buis op de juiste diepte 
is aangebracht pompen we een cement/ groutmengsel door de buis in de vaste 
zandlaag. Dit vormt een prop van cement/grout, die ervoor zorgt dat de buis niet 
uit de grond wordt getrokken. Na het aanbrengen van deze ankers zullen tijdens 
de sanering van het terrein de aanwezige legankers worden verwijderd. 

Voor meer inhoudelijke achtergrondinformatie over de werkzaamheden 
zie verbetering van damwandconstructie. 

Nieuwe buren 

Begin september is in de Sliksloot een hotelschip aangemeerd waar 150 
vluchtelingen tijdelijk 3 maanden te gast zijn. Lees hier het nieuwsbericht van de 
gemeente. We hopen dat ze hier een goede tijd hebben en geen overlast van de 
geplande werkzaamheden zullen ervaren. Bij vragen of klachten kunnen ze 
contact opnemen met de omgevingsmanager. 

Klachten en vragen?  

Voor klachten en dringende vragen kunt u bellen met de projecttelefoon: 06- 
5359 9416. Voor alle overige zaken kunt u een e-mail schrijven aan: 
stormpolderdijk@gmail.com.  
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Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen? 
Klik dan hier om je af te melden. 

 

https://www.stormpolderdijk.nl/index.php?subid=1334&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=74&key=4TRxvLZ6JNwUmy

