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Voor u ligt de negende 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
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 Wat te doen bij mogelijke schade na de
uitvoering?
 Inloopspreekuur
 Meer informatie
STAND VAN ZAKEN UITVOERING
De werkzaamheden voor de dijkversterking zijn in volle
gang en verlopen volgens planning. Enkele
werkzaamheden zijn zelfs eerder klaar dan gepland.
In het Doorenbosplantsoen is de aanvulling met klei
eerder uitgevoerd dan aanvankelijk gecommuniceerd.
De klei is aangevoerd via de Mient om de overlast in de
Dorpsstraat zoveel mogelijk te beperken.
Halverwege juni is begonnen met het aanbrengen van
de damwanden. Het aanbrengen verloopt voorspoedig
en ook hier zijn we eerder klaar dan gepland. Enkele
damwanden dienen nog wel verankerd te worden. Dat
vindt in juli plaats. Daarnaast wordt er binnenkort
beschoeiing geplaatst achter de woning aan Dorpsstraat
31.
Halverwege juni is tegelijkertijd ook begonnen met de
voorbereidende werkzaamheden bij het Slotpark. Het
waterpeil in de 2de slotgracht is verlaagd waarna de
ecologen vissen konden afvangen en elders in het
Slotpark uit konden zetten. Op dit moment wordt er
gewerkt aan het verzwaren van de bodem in de 2de
slotgracht. Na het verzwaren van de bodem worden er
funderingspalen voor de toekomstige vlonder en brug
aangebracht. Deze werkzaamheden zijn eind juli klaar.

OFFICIËLE START DIJKVERSTERKING
Op 26 mei 2016 is de dijkversterking in klein comité officieel van start gegaan.
Hoogheemraad Paul van den Eijnden en wethouder Jean-Paul Meuldijk hebben symbolisch de
eerste klei aangebracht langs de Dorpsstraat. Er was veel lof voor het in een vroegtijdig
stadium betrekken van de omgeving en de samenwerking daarbij met de gemeente. Kort na
de starthandeling zijn de werkzaamheden begonnen. Als de dijkversterking is afgerond, vieren
we samen met u de oplevering. Verwachting is dat het werk in het najaar klaar is.

WAT TE DOEN BIJ MOGELIJKE
SCHADE NA DE UITVOERING?
We willen schade zoveel mogelijk
voorkomen. Dit gebeurt onder andere
door bij de uitvoering van de
werkzaamheden passende maatregelen
te treffen. De uitvoering van de
dijkversterking kan desondanks in
bepaalde gevallen toch leiden tot
schade, zoals zettingsschade of
scheurvorming aan panden. Door
tijdens de uitvoering het werk te
monitoren, kan dergelijke schade
worden voorkomen en/of worden
beperkt.
Tijdens de uitvoering worden
werkzaamheden gemonitord door:
- Zakbakens om zettingen als gevolg
van grondwerk te monitoren
- Trillingsmeters tijdens aanbrengen
damwanden
- Meetgegevens woningen in X-, Y- en
Z-richting.
Bij melding van eventuele schade
wordt o.a. gekeken naar de
zettingsregistratie. Samen met de
bouwtechnische opname wordt op
basis van deze gegevens bekeken in
hoeverre er sprake is van schade of
toegenomen schade als gevolg van de
werkzaamheden, op basis waarvan de
schade wordt vergoed.
Om te kunnen vaststellen of de schade
het gevolg is van de uitvoering van de
dijkversterking zijn voorafgaand aan de
uitvoering bouwtechnische
(voor)opnames gemaakt. Het rapport
met de bouwtechnische vooropname
wordt desgewenst ook ter beschikking
gesteld aan de bewoner/eigenaar.

Na afronding van het werk vindt geen
monitoring meer plaats. Als u na de
dijkversterking constateert dat er schade is
aan uw pand, kunt u dit melden bij de
omgevingsmanager van het
hoogheemraadschap Peter van der Veeken
(zie meer informatie). Het
hoogheemraadschap laat dan een
onafhankelijke schadedeskundige opnieuw
een bouwtechnische opname verrichten. De
kosten van de bouwkundige opname worden
door het hoogheemraadschap betaald. Het
vooropnamerapport en het tussentijdse
en/of eindopnamerapport worden door de
schadedeskundige vergeleken. Deze komt
vervolgens met een expertiserapport op
grond waarvan het hoogheemraadschap de
schade vergoedt als blijkt dat de schade het
gevolg is van de dijkversterking.
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.

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.

