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Voor u ligt de achtste nieuwsbrief over de
dijkversterking in de Dorpsstraat in Capelle aan
den IJssel. Hierin staat informatie over de stand
van zaken rond de voorbereidingen voor de
dijkversterking.
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INFORMATIEAVOND OP 17 MEI
In de brief over de kapwerkzaamheden van 15 februari
hebben we u gemeld dat er eind maart een
informatieavond zou plaatsvinden. De
aannemerscombinatie Mourik Liebregts (CML) heeft
meer tijd uitgetrokken voor de voorbereiding van de
werkzaamheden, waardoor het begin van de uitvoering
verschuift van april naar juni 2016. Daardoor schuift ook
de informatieavond op. Deze avond vindt plaats op
dinsdag 17 mei in het Van Cappellenhuis. Tijdens deze
avond wordt de aannemer aan u voorgesteld en licht hij
toe welke werkzaamheden op welk moment in de
verschillende dijkvakken worden uitgevoerd. Daarnaast
legt hij uit wat eraan wordt gedaan om hinder en
overlast zoveel mogelijk te beperken. Meer informatie
over de informatieavond volgt.
PLANNING DIJKVERSTERKING
De aannemerscombinatie CML heeft nog aanvullend
grondonderzoek uitgevoerd. Met deze informatie zijn de
toe te passen constructies verder geoptimaliseerd. Voor
de aan te brengen constructies, trappen, vlonders en
brug zijn vergunningen aangevraagd. Daarnaast zijn de
plannen in de welstandscommissie van de gemeente
Capelle aan den IJssel toegelicht.

BOMENKAP
Eind februari is alvast een aantal
bomen gekapt zodat deze straks in juni
niet meer in de weg staan voor de
uitvoering van de dijkversterking.

PROJECTKANTOOR DORPSSTRAAT
Begin dit jaar hebben de projectteams van
het hoogheemraadschap en CML
gezamenlijk een projectkantoor betrokken
aan de Dorpsstraat 36 (tegenover het
Slotpark). Vanuit dit kantoor wordt het
project aangestuurd. In dit kantoor vindt
tijdens de uitvoering een inloopspreekuur
plaats. Over de tijdstippen waarop dit
spreekuur plaatsvindt, wordt u later
geïnformeerd.
OPSLAGTERREIN AANNEMER CML
CML heeft met de gemeente afspraken
gemaakt over het tijdelijk in gebruik nemen
van een gemeentelijk opslagterrein bij de
Mient voor materieel en materiaal, zoals
hekken, verharding en de bouwkeet voor de
uitvoerders.

Voordat de bomen zijn gekapt, heeft
een ecoloog de bomen eerst
gecontroleerd. Daarbij is geconstateerd
dat er geen broedende vogels in zaten.
Naast de kap van de bomen is er ook
nog een aantal bomen gesnoeid bij de
2e slotgracht bij het Slotpark.

BOUWKUNDIGE VOOROPNAMES
Begin 2015 heeft het hoogheemraadschap
bouwkundige opnames laten maken. Nu het
begin van de uitvoering nadert, laat ook de
aannemer een bouwkundige vooropname
uitvoeren. Hierdoor krijgen we goed inzicht
in de eventuele ontwikkeling van reeds
bestaande schade.
TVW Expertise voert de bouwkundige
opnames uit. Betrokken bewoners
ontvangen vooraf een brief waarin het
bezoek wordt aangekondigd.

EXPOSITIE OVER DE DIJK
‘Een dijk van een dijk’. Onder die
noemer exposeert de Historische
Vereniging Capelle aan den IJssel
(HVC) in het kleinste museum van
Nederland over de IJsseldijk. “We zijn
voor onze tijdelijke exposities altijd op
zoek naar onderwerpen die spelen’,
legt Anneke van den Bremen van HVC
uit. “Toen we hoorden over de
dijkversterking was de keuze snel
gemaakt om daar aandacht aan te
besteden. Anneke van den Bremen is
sinds 2001 vrijwilliger bij HVC. Samen
met andere vrijwilligers organiseert ze
tentoonstellingen in het Dief- en
Duifhuisje. In 1996 vond een eerste
expositie in dit monumentale pandje
plaats.
Hoogheemraad Paul van den Eijnden
opent de expositie op zaterdag 9 april
om 13.00 uur in het Dief- en
Duifhuisje. De expositie toont de
geschiedenis van de dijk en de plannen
voor de dijkversterking.
‘Een dijk van een dijk’ is iedere tweede
zaterdag van de maanden april tot en
met oktober geopend. Toegang is
gratis. Gelijktijdig met de ‘dijkexpositie’
is er een tentoonstelling over de
kastelen van Capelle. Daarnaast
organiseert de historische vereniging
op de openingsdagen om 14.00 uur
een rondleiding door het vernieuwde
Slotpark met de contouren van het
kasteel en de edelmanswoning.
Meer informatie www.hvc-capelle.nl

MEER INFORMATIE
Voor meer informatie over de dijkversterking kunt u contact opnemen met
omgevingsmanager Peter van der Veeken,
tel. 010 45 37 431 of via
p.vander.veeken@hhsk.nl. Zie ook
www.hhsk.nl/dijkversterkingcapelle.

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

