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Geachte heer, mevrouw,
In opdracht van Waterschap Hollandse Delta, 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.
Via het Waterschap bent u op de hoogte gebracht van het dijkversterkingsproject
Spui Oost. Het ontwerp is nagenoeg gereed en na de nodige voorbereidende
werkzaamheden kunnen we starten met uitvoerende werkzaamheden. Voordat wij
dit doen, meten we de grondwaterstand. Deze ondergrondgegevens meten we door
middel van het plaatsen van peilbuizen.

Foto: Peilbuis met aan de oppervlakte het gele deksel
Het meten van de grondwaterstand is een extra controle om ervoor te zorgen dat de
dijk voor nu en in de toekomst gereed is. Voor dit project zijn circa 30 locaties voor
deze peilbuizen aangemerkt, één of meerdere zijn gesitueerd in de nabijheid van uw
pand. Om de extra controle van de dijk mogelijk te maken, vragen wij om uw
medewerking.
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Ingenieursbureau Fugro
Wij hebben ingenieursbureau Fugro aan ons werk verbonden om gegevens van de
ondergrond te verzamelen. Als één van de peilbuizen op uw perceel gelegen is,
neemt binnenkort een medewerker van Fugro contact met u op om de
mogelijkheden te bespreken.
Vragen en/of informatie
Meer informatie over het project ‘dijkversterking Spui Oost’ vindt u op de website
van het waterschap www.wshd.nl/spui-oost. Mocht u alsnog vragen hebben, kunt u
contact opnemen met één van onze medewerkers via telefoonnummer: 06-206 135
44.

Met vriendelijke groet,
Combinatie Dijkversterking Spui Oost

André Buijs
Omgevingsmanager

