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Onderwerp
Stand van zaken dijkversterkingsproject Spui Oost

Geachte bewoner(s),
In opdracht van waterschap Hollandse Delta, zijn wij, Combinatie Ploegam
Biggelaar grond en waterbouw, in april 2015 gestart met het dijkversterkingsproject
waarin ruim 8 kilometer dijk langs het Spui vanaf Goudswaard tot Oud-Beijerland
wordt versterkt. Wij informeren u graag over de huidige stand van zaken.
Zowel voor als achter de schermen is het dijkversterkingsproject Spui Oost in volle
gang en zijn er diverse voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Momenteel
werkt het projectteam aan de ontwerpen en de berekeningen van de dijkconstructies.
Deze werkvoorbereiding zorgt ervoor dat er een goed kwalitatief werk wordt
gerealiseerd waarbij u bij de daadwerkelijke start van de
dijkversterkingswerkzaamheden zo min mogelijk hinder ondervindt.
Wat staat er te gebeuren
In de zomervakantie verleggen wij kabels en leidingen, starten wij met het graven
van nieuwe watergangen en leggen wij tijdelijke infrastructuur aan. Deze
werkzaamheden zijn zowel klein- als grootschalig. Dat wil zeggen, op sommige
centrale locaties verrichten wij gedurende een korte periode maatwerk. Bij
uitgestrekte locaties buiten de dorpskernen verrichten wij langdurig grondtransport.
De grondstoffen worden per schip aangevoerd en vanuit de loswal per vrachtwagen
naar de locatie van verwerking gereden.
Goede samenwerking
Doordat er een aantal maanden later is gestart, geeft deze relatief rustige periode ons
de kans om in te lopen op de planning. Door de lange periode van voorbereiding is
een optimalisatieslag gemaakt. De handen zijn letterlijk ineen geslagen en wij
stemmen de benodigde acties af met direct betrokkenen. Voordat de dijk voor de
komende 50 jaar voldoet aan de veiligheidseisen van het tweede
Hoogwaterbeschermingsprogramma moet er nog behoorlijk wat werk worden
verzet, maar wij zijn klaar voor de start.

Referentie 1404295-01687

Bladnummer 2/2

Datum 16-07-2015

Informatie
Wij vinden het belangrijk u zo goed mogelijk over het verloop van het project op de
hoogte te houden. Vanaf eind juli vindt u informatie over o.a. de werkzaamheden, de
planning en omleidingsroutes op de website www.dijkversterkingspuioost.nl. Ook is
er vanaf 3 september iedere donderdagmiddag van 13.00 tot 14.00 uur spreekuur in
de uitvoeringskeet, gelegen in de haven van Goudswaard. Een medewerker van het
dijkversterkingsproject is aanwezig voor het beantwoorden van uw vragen.
Vertrouwende erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,
Dijkversterking Spui Oost

Dick Baars
Projectmanager

