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Geachte «heermevrouw» «Aanhef_vlg_naamgebruik_verkort_vselp»,
In opdracht van Waterschap Hollandse Dellta, starten wij, aannemerscombinatie
Dijkversterking Spui Oost bestaande uit Ploegam, Van den Biggelaar en Dura Vermeer,
in april 2015 met de uitvoering van de versterking van ruim 8 kilometer dijk langs het
Spui vanaf Goudswaard tot Oud-Beijerland.
Onderdeel van het project “Dijkversterking Spui Oost” is de dijkversterking van de
Westdijk. Met deze brief informeren wij u graag over de wijze waarop het
grondtransport plaats zal vinden. Dit vooruitlopend op de nog te houden
informatieavond in februari.
Voor de dijkverzwaring van de Westdijk is veel grond nodig. Al dit materiaal wordt over
het water aangevoerd. Er zal nagenoeg geen grondtransport zijn over de openbare
weg. Om dit te kunnen doen, leggen wij een tijdelijke loslocatie aan in het Spui en
worden bouwwegen aangelegd in de uiterwaarden. In deze brief is een tekening
opgenomen waar de ligging is aangegeven van de bouwwegen en de loslocatie zoals
nu is voorzien.
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Er is gekozen voor deze aanpak met vervoer over water en bouwwegen in de
uiterwaarden om juist de overlast voor u als omwonende tot een minimum te beperken.
Ook ondervindt het regulier verkeer op deze manier zo weinig mogelijk hinder van de
werkzaamheden.
De exacte ligging van de bouwwegen en de loslocatie moet nog verder worden
uitgewerkt. Het huidige gebruik en de natuurwaarden in de uiterwaarden vereisen
immers maatwerk. Juist dat maatwerk vraagt nu nog extra inspanning. Wij sturen u och
alvast deze brief omdat de ervaring leert dat met name het grondtransport bij dit soort
werk juist voor de start van de werkzaamheden een punt van zorg kan zijn in de
omgeving.
Meer informatie over het project vindt u op de website van het waterschap
www.wshd.nl/spui-oost. Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Mocht u alsnog vragen hebben, kunt u contact opnemen met omgevingsmanager
André Buijs via telefoonnummer: 023-752 8000.
Met vriendelijke groeten,
Combinatie Dijkversterking Spui Oost

Dick Baars
Projectmanager

