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Voor u ligt de zevende nieuwsbrief over de
dijkversterking in de Dorpsstraat in Capelle aan
den IJssel. Hierin staat informatie over de laatste
stand van zaken rond de voorbereidingen voor de
dijkversterking.
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KENNISMAKING MET AANNEMERCOMBINATIE CML
De werkzaamheden voor de dijkversterking worden
uitgevoerd door aannemerscombinatie Mourik-Liebregts,
kortweg CML genoemd. Beide bedrijven zijn echte
familiebedrijven en actief in grond-, weg- en waterbouw.
De combinatie zorgt voor een bundeling van expertise
om de dijkversterking optimaal uit te voeren. Beide
bedrijven kenmerken zich in de uitvoering van projecten
door grote diversiteit op regionaal, nationaal en
internationaal gebied.
In de volgende uitgave van de nieuwsbrief stellen we de
medewerkers van de aannemerscombinatie aan u voor.
Daarnaast worden zij ook tijdens de eerstkomende
informatieavond aan u voorgesteld.
STAND VAN ZAKEN VOORBEREIDING UITVOERING
Achter de schermen wordt er hard gewerkt om de dijk
veilig te krijgen. Momenteel is de aannemerscombinatie
bezig met het uitwerken van het definitieve ontwerp. De
afgelopen periode zijn we bezig geweest met
landmeetkundige werkzaamheden, het bepalen van de
exacte ligging van kabels en leidingen door het graven
van proefsleuven, het verzamelen van informatie over
de samenstelling van de ondergrond door uitvoering van
boringen en sonderingen. Er is nader onderzoek naar
archeologie uitgevoerd met behulp van handboringen en
er zijn locaties voor nestkasten voor vleermuizen, die
vóór de start van de uitvoering opgehangen moeten
worden, in beeld gebracht.

De toe te passen constructies in de dijk
en grondoplossingen worden
momenteel verder uitgewerkt en
geotechnisch doorgerekend.
Constructies moeten aan sterkte-eisen
voldoen en ook moet de exacte lengte
worden berekend. Deze constructies en
grondaanvullingen zorgen ervoor dat
de dijk uiteindelijk stabiel wordt en
hoge waterstanden kan weerstaan.
Als het definitieve ontwerp klaar is en
bekend is hoe de constructies en de
grondoplossingen er precies uit gaan
zien, bekijkt de aannemerscombinatie
vervolgens welk materieel het beste
kan worden ingezet om het werk uit te
voeren. Bij de uitvoering wordt met
name nagedacht hoe de
werkzaamheden met zo beperkt
mogelijke hinder voor de omgeving
kunnen worden uitgevoerd. Overlast is
desondanks helaas niet helemaal te
voorkomen. Het definitieve ontwerp
wordt in de eerstvolgende
bewonersbijeenkomst vóór de start van
de uitvoering gepresenteerd.
De planning is dat eind februari, begin
maart alvast bomen worden gekapt,
waarvoor een kapvergunning is
verleend. Dit gebeurt nadat de ecoloog
heeft geconstateerd dat er geen
broedende vogels zitten. Dit is ook de
reden waarom er in de winter wordt
gekapt, dus vóór het broedseizoen. De
werkzaamheden voor de
dijkversterking beginnen in april 2016.

GEMEENTE OPENT SLOTEILAND
Op donderdag 3 december jl. heeft de
gemeente het Sloteiland geopend. Met de
nieuwe inrichting van het eiland heeft de
gemeente de contouren van het oude Slot
van Capelle zichtbaar gemaakt in het
landschap.

Straks met de dijkversterking wordt bij de
tweede Slotgracht een maatwerkoplossing
ingepast met een vlonderpad, een zitrand en
een trap richting het onlangs opgeknapte
Raadhuisplein. Daarmee wordt de
belevingswaarde van dit unieke stukje van
Capelle nog verder versterkt.
MEER INFORMATIE
Voor meer informatie over de
dijkversterking in de Dorpsstraat in Capelle
aan den IJssel kunt u contact opnemen met
omgevingsmanager Peter van der Veeken,
tel. 010 45 37 431 of kijken op
www.hhsk.nl/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.

