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Voor u ligt de tiende nieuwsbrief over de
dijkversterking in de Dorpsstraat in Capelle aan
den IJssel. Hierin staat informatie over de laatste
stand van zaken rond de dijkversterking.
INHOUD
 Stand van zaken uitvoering
 Inloopspreekuur
 Meer informatie
STAND VAN ZAKEN UITVOERING
De werkzaamheden aan de dijk in Capelle aan den IJssel
zijn al bijna twee maanden in volle gang. Alles verloopt
volgens schema, sommige werkzaamheden lopen zelfs
voor op de planning. De dijk is bijna weer op volle
sterkte; het inrichten en herstellen van de werkterreinen
kan beginnen!

Aanleg damwand
Tussen de Mient en Dorpsstraat 56 zijn de damwanden
aangebracht. Afgelopen week zijn de verankeringen
aangebracht en afgespannen. Eerder dan gepland is bij
de Mient inmiddels ook al buitenwaarts stortsteen
aangebracht.
In de dijk en het dijktalud naast Dorpsstraat 31 ligt een
vervallen rioolleiding, deze wordt komende weken
verwijderd uit de dijk.

Ondertussen wordt er begonnen met
het opruimen en herinrichten van het
werkterrein. Als alles volgens planning
verloopt, wordt begin augustus de
Dorpsstraat tussen de Mient en
Dorpsstraat 56 weer open gesteld.
In het Doorenbosplantsoen is de
afgelopen weken maar een beperkt
aantal werkzaamheden uitgevoerd. De
bereikbaarheid van de omwonenden is
belangrijk. Werkzaamheden in het
Doorenbosplantsoen tegelijktijdig met
de afsluiting van de Dorpsstraat zou de
bereikbaarheid van de omgeving zeer
beperken. Na de bouwvak, eind
augustus, worden de parkeerplaatsen
in het Doorenbosplantsoen aangelegd.
Bij het Slotpark is de 2de slotgracht
verzwaard met stortsteen. De
verzwaring zorgt voor een stabiele dijk.
Na de verzwaring met stortsteen is het
binnentalud aangevuld met klei. Nadat
de stortsteen en klei zijn aangebracht,
zijn er Pvc-buizen in de bodem
ingegraven. Deze buizen zijn bedoeld
om de funderingspalen van de vlonder
en brug over de 2de slotgracht aan te
kunnen brengen.
Met de werkzaamheden aan de vlonder
en brug begint de aannemer komende
week.

Vastlassen damwand

INLOOPSPREEKUUR
Mocht u vragen hebben over de
werkzaamheden, elke dinsdag tussen 15.00
en 17.00 uur houdt de omgevingsmanager
van de aannemer (Jordi Molenaar)
inloopspreekuur op het projectkantoor aan
de Dorpsstraat 36. Daarnaast kunt u Jordi
bereiken via de omgevingstelefoon op 06
532 57 287.
MEER INFORMATIE
Voor meer informatie over de
dijkversterking kunt u contact opnemen met
omgevingsmanager van het
hoogheemraadschap Peter van der Veeken,
tel. 010 45 37 431 of via
p.vander.veeken@hhsk.nl. Zie ook
www.hhsk.nl/dijkversterkingcapelle. De
dijkversterkingswerkzaamheden zijn ook te
volgen via de Facebookpagina
www.facebook.com/dijkversterkingcapelle.

Aanbrengen stortsteen bij de Mient

Gedurende de dijkversterking brengt het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard regelmatig een
nieuwsbrief uit. Deze wordt huis aan huis verspreid aan de dijkbewoners van de Dorpsstraat in Capelle aan den IJssel.

