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Nieuwsbrief 5 

De medewerkers van Dura Vermeer en van het Projectteam Stormpolderdijk 
wensen iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig 2020! 

 

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. 

De vertraging van de bodemsanering 

In de nieuwsbrieven nummers 3 en 4 hebben we u geïnformeerd over de oorzaak 
van het moeten uitstellen van de start van de bodemsanering: het niet kunnen 
innemen van verontreinigde grond door verwerkers, die deze grond thermisch 
moeten reinigen. De afgelopen maanden hebben  betrokken partijen intensief 
overlegd gevoerd met als doel de afzet van thermisch gereinigde grond (TGG) 
weer op gang te brengen, waarmee een belangrijke factor van de stagnatie van 
de inname wordt weggenomen. Alle daarvoor benodigde onderzoeken zijn 
afgerond en besproken. Het daaruit voortgekomen advies ligt sinds enkele dagen 
bij het Ministerie. Wat de inhoud van het advies is en of het wordt overgenomen 
is ons op dit moment niet bekend. 

Aangepaste fasering van het werk 

Opdrachtgever en opdrachtnemer hebben gezamenlijk gezocht naar mogelijke 
oplossingen om de ontstane vertraging zo veel mogelijk in te lopen. Het wijzigen 
van de oorspronkelijke fasering van het werk is als meest optimale oplossing naar 
voren gekomen. Deze wijziging ligt momenteel ter goedkeuring bij het Ministerie. 
Bij instemming met de herziene fasering start Dura Vermeer medio maart 2020 
met Fase 1: het bouwrijp maken van het niet verontreinigde zuidelijke terrein. Bij 
deze werkzaamheden komt dus geen verontreinigde grond vrij, zijn er geen 
risico’s ten gevolge van het uitdampen van stoffen naar de lucht, kan het 
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grondwerk plaatsvinden in de open lucht en wordt geen grond ter reiniging 
afgevoerd naar de thermische reiniger. 

De feitelijke bodemsanering die binnen een tent op onderdruk wordt uitgevoerd, 
zou dan als Fase 2 na de zomervakantie van 2020 kunnen beginnen. Onze 
verwachting is dat de oorzaken van de stagnatie met betrekking tot de TGG dan 
zullen zijn weggenomen. 

Romneyloods met plaatsing van de waterzuivering gereed  

Dura Vermeer heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan het plaatsen van de 
Romneyloods. In deze loods is tevens de waterzuivering geplaatst. Deze installatie 
is speciaal ontwikkeld voor dit project om het vrijkomende grondwater tijdens de 
saneringswerkzaamheden te zuiveren. Het vrijgekomen grondwater kan na 
reiniging in deze installatie geloosd worden op het oppervlaktewater.  

 

  

 

 

Visualisaties terrein  

Het terrein is met behulp van een drone helemaal ingemeten. Deze gegevens, in 
combinatie met reeds beschikbare data zijn gebruikt in de onderstaande 3D 
visualisaties van het terrein. Het 3D-model wordt gebruikt voor de verdere 
dimensionering van de uitvoering van het project.  

 

  

 

Voorstellen omgevingsmanager Dura Vermeer 

Hoi! Mijn naam is Anouck Gaastra en ik ben sinds september 2019 werkzaam bij 
Dura Vermeer divisie Infrastructuur voor Landelijke Projecten. Het project “van 
EMK-terrein naar Stormpolderdijk” zat al meteen in mijn projecten portofolio. Het 
is een bijzondere uitdaging om een dergelijk verontreinigde locatie geschikt te 
maken en te herontwikkelen tot heruitgeefbaar bedrijventerrein in Krimpen aan 
den IJssel. Want het is zonde om zo een unieke locatie niet te gebruiken. 

Voor dit project ben ik verantwoordelijk voor het omgevingsmanagement. Dit 
bestaat uit het delen van informatie aan de omgeving en het beperken van 
hinder. Dit kan bijvoorbeeld door het organiseren van een informatieavond 
waarbij mensen meer over het project te weten kunnen komen. Daarnaast ben ik 
het eerste aanspreekpunt via diverse kanalen als de projecttelefoon waarop jullie 



mij kunnen bellen of whatsappen. De meest relevante informatie kan worden 
verkregen via de projectwebsite. Daarnaast zullen er via diverse Social Media 
kanalen sfeerbeelden worden gedeeld. 

Ik hoop op een mooi project waarbij jullie als omgeving geen hinder zullen 
ondervinden, mochten er toch dingen zijn (positief of negatief) dan hoor ik het 
natuurlijk graag! 

Groetjes, Anouck 

 

 

  

 

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: 
vragenoveremk@gmail.com 

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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