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Onderwerp
Werkzaamheden aan de dijken langs het Spui hervat

Geachte heer, mevrouw,
In opdracht van waterschap Hollandse Delta versterken wij sinds april 2015 ruim 8
kilometer dijk langs het Spui vanaf Goudswaard tot Oud-Beijerland. Middels deze
brief informeren wij u over de geplande werkzaamheden van het
dijkversterkingsproject die tot en met december 2016 plaatsvinden. Met deze
algemene doorkijk geven wij u een indicatie van wat er wanneer op de planning staat.
Het is echter mogelijk dat er van deze planning wordt afgeweken.
Het gehele dijktraject heeft een lengte van circa 8,3 kilometer en bestaat uit 7
deelgebieden, zie onderstaande afbeelding. Per deelgebied zetten wij uiteen wat er
wanneer gebeurt. De werkzaamheden staan geheel in het teken van het garanderen
van de dijkveiligheid de komende 50 jaar.

1. Westdijk en 2. Goudswaard
Eind april wordt er gestart met het aanbrengen van damwanden aan de Westdijk.
Daarna worden de kabels en leidingen in de dijk op de definitieve plek gelegd om
ruimte te creëren. Vanaf mei tot en met september plaatsen we steenbekleding en
werken we de binnenzijde van de dijk af. In het najaar plaatsen we de afrastering.
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De heistelling welke de damwanden drukt, verplaatst zich vanuit de Westdijk /
sportpark SV Goudswaardse Boys richting de haven van Goudswaard. De dijk op
de kop van het Binnenspui wordt medio juni aan de binnenzijde voorzien van een
steunberm van 10 meter breed. Ter versteviging wordt er aan de buitenzijde van de
dijk een damwand aangebracht en wordt het grastalud vervangen voor
steenbekleding. Tussen de Achterweg en Molendijk, ter hoogte van de entree van de
haven, komt een mobiele kering met een lengte van bijna 80 meter. De
aanwonenden zijn op 23 maart jl. over deze werkzaamheden geïnformeerd.
3. Molenpolderdijk
Het plaatsen van de damwand vanaf de haven tot aan de watersportvereniging
Goudswaard gebeurt als eerste in juni. Dan liggen de werkzaamheden even een
periode stil. In het najaar pakken we de draad weer op en verrichten we
grondwerkwerkzaamheden en plaatsen we steenbekleding aan de buitenzijde van de
dijk.
4. Piershil West en 5. Piershil Oost
De aanvoer van klei evenals het plaatsen van steenbekleding aan de buitenzijde van
de dijk is de voornaamste activiteit welke op dit moment plaatsvindt. Na het plaatsen
van de steenbekleding wordt de binnenzijde van de dijk afgewerkt en ingezaaid.
Voor de bouwvak eind juli plaatsen wij het fietspad terug naar de oorspronkelijke
plek. In het najaar wordt de afrastering geplaatst.
6. Nieuw-Beijerland
In Nieuw-Beijerland worden in mei de muurtjes langs de Spuidijk gesloopt. Daarna
beginnen we met het verleggen van kabels en leidingen om uiteindelijk vanaf juni de
damwanden te plaatsen. Na de damwanden maken we het betonwerk en de mobiele
kering. De aanwonenden zijn op 31 maart jl. over deze werkzaamheden
geïnformeerd.
7. Landelijke Korendijk (N217/ Spuidijk)
We starten in april met de aanvoer van materialen en grondwerk ten behoeve van de
buitenzijde van de dijk. Vervolgens wordt het fietspad langs de Spuidijk richting
Oud-Beijerland tijdelijk verlegd boven op de kruin van de dijk. Aan de binnenzijde
van de dijk worden de kabels & leidingen verlegd. In juni starten we met de
werkzaamheden aan de N217. Het aanbrengen van de damwand start in augustus.
De aanwonenden worden op 12 april a.s. over de damwandwerkzaamheden
geïnformeerd.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u kijkje nemen op www.dijkversterkingspuioost.nl. Ook
kunt u contact opnemen met Combinatie Ploegam Biggelaar grond- en waterbouw
via telefoonnummer: 06-206 135 44 of per e-mail:
info@dijkversterkingsprojectspuioost.nl. De medewerkers staan u graag te woord.
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Met vriendelijke groeten,
Dijkversterking Spui Oost

Dick Baars
Projectmanager
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