
 

Datum: maandag 31 mei 2021 
Nieuwsbrief 10 

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. 

Voortgang project Stormpolderdijk 

Er is overeenstemming tussen de bestuurlijke partners over het vervolg van de 
hersanering van het voormalige industrieterrein van de Exploitatie Maatschappij 
Krimpen (EMK). Eind april heeft (demissionair) staatssecretaris Stientje van 
Veldhoven van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de Tweede Kamer 
hierover geïnformeerd middels een brief. Als het aan het ministerie, de provincie 
Zuid-Holland, de gemeente Krimpen aan den IJssel en het Hoogheemraadschap 
van Schieland en de Krimpenerwaard ligt, wordt het terrein zoveel mogelijk 
schoongemaakt en geschikt gemaakt als bedrijventerrein. De voorkeursvariant 
voor de schoonmaakoperatie waar overeenstemming over is, wordt nu eerst 
nader uitgewerkt. Voor de zomer 2021 volgt daarover een besluit. Vervolgens 
wordt een definitief saneringsplan opgesteld waar het bevoegd gezag, 
Milieudienst Rijnmond (DCMR), goedkeuring op moet geven. 

Het overleg vond plaats in het kader van een heroriëntatie nadat vorige zomer 
een pas op de plaats gemaakt moest worden m.b.t. het project sanering en 
herontwikkeling Stormpolderdijk door een aantal onverwachte ontwikkelingen. 
Om de sanering voort te kunnen zetten, is onderzoek gedaan en onafhankelijk 
advies ingewonnen. Vier opties zijn in kaart gebracht om de sanering weer op te 
starten, variërend van een minimale tot een maximale sanering. De 
voorkeursvariant waar de bestuurlijke partners overeenstemming over hebben, is 
de variant nummer drie: ‘saneren en ontwikkelen’. Dit is de meest effectieve 
variant om het terrein functiegericht, proportioneel en qua wat technisch 
mogelijk is zo schoon mogelijk te krijgen. Het grootste deel van het terrein zal na 
de hersanering dienen als bedrijventerrein. De komende tijd wordt de 
voorkeursvariant, in overleg met de gemeente en de provincie nader uitgewerkt. 
Ook de klankbordgroep met vertegenwoordiging van omwonenden en 
omringende bedrijven wordt daarin betrokken. 

Klankbordbijeenkomsten voormalige EMK-terrein 

Afgelopen maart vonden m.b.t. het voormalige EMK-terrein twee specifieke 
digitale bijeenkomsten plaatst van het Projectteam en de Klankbordgroep (KBG) 
waar ook de gemeente, DCMR en aannemer Dura Vermeer aanwezig waren. Op 1 
maart stond de bijeenkomst in het teken van de damwanden en op 8 maart 
spraken het projectteam en de KBG over de varianten in het kader van de 
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heroriëntatie (zie deze nieuwsbrief). Uiteindelijk doel van het laatste overleg was 
om een gezamenlijke boodschap te formuleren die namens de KBG is 
meegegeven aan het bestuurlijk overleg van afgelopen 15 april a.s. 

Werkzaamheden voormalige EMK-terrein 

In aanloop naar de sanering van het terrein heeft de aannemer afgelopen 
maanden verschillende (voorbereidende) werkzaamheden en onderzoeken 
uitgevoerd. De activiteiten varieerden van het winterklaar maken van het terrein 
tot een zoektocht naar obstakels in de grond waaronder een 3kV-kabel. Ook heeft 
de aannemer langs de damwand van het voormalige EMK-terrein m.b.v. een 
kleine boot met sonar, onderzoek gedaan naar het stortsteen dat onder het 
water, op de bodem, tegen de damwand aanligt. Dit aanvullend onderzoek was 
nodig om gegevens op te halen over de aanwezigheid van stortsteen langs de 
damwand om met die informatie een betere berekening uit te kunnen voeren 
met betrekking tot de stabiliteit van de damwand. Meer over deze en over 
toekomstige (voorbereidende) werkzaamheden vindt u terug op de 

projectwebsite. 

  

 

Onderzoek naar het stortsteen dat onder water tegen de damwand aanligt m.b.v. 
van een bootje uitgerust met sonar. 

IBC-monitoring 

Naast (voorbereidende) werkzaamheden in aanloop naar de sanering van het 
voormalige EMK-terrein, loopt de maandelijkse IBC-monitoring (Isoleren, 
Beheersen en Controleren) ook gewoon door. Tijdens deze monitoring voert de 
VoF Geofoxx-TTE op en rond het voormalige EMK-terrein een aantal 
milieukundige metingen uit te weten: 

•  Bemonsteren waterzuivering 
•  Inpeilen grondwaterstanden 
•  Bemonsteren peilbuizen 

http://www.stormpolderdijk.nl/?acm=1335_67


De volgende reguliere IBC-monitoring staat gepland op 11 juni 2021. 

Mijlpalenplanning Stormpolderdijk 

Onderstaand beeld geeft in grote lijnen zicht op de belangrijkste mijlpalen van het 
project en de planning daarvan. Deze planning is ook terug te vinden op de 
projectwebsite. Kijk voor de meest actuele versie altijd even op 
https://stormpolderdijk.nl/ 

 

  

Foto's Stormpolderdijk 

Het afgelopen half jaar heeft Richard Donkervliet, senior adviseur milieu bij Dura 
Vermeer en daarnaast fanatiek fotograaf, weer een aantal foto’s gemaakt van de 
werkzaamheden op de Stormpolderdijk. Hieronder twee recente foto’s. Op het 
fotoplatform Flickr staan alle foto’s die hij tot nu toe heeft gemaakt. 

 

Zicht op de Stormpolderdijk vanaf Capelle aan den IJssel. 
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Betonboringen voor de in-situ partijkeuring van de schone afdekzandlaag onder 
het asfalt. 

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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