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DIJKVERSTERKING IS ZEVEN MAANDEN EERDER KLAAR!
Samen met bewoners hebben hoogheemraad Paul van den
Eijnden en wethouder André Muller van de gemeente Zuidplas
zaterdag 10 december in de brasserie van golfbaan
IJsselweide, de officiële opleveringshandeling voor de
dijkversterking aan het Oosteinde in Moordrecht verricht.

Over een lengte van 700 meter is de dijk versterkt. Met een
doorlooptijd, van verkenning tot realisatie, van 5,5 jaar is dit
een van de snelst gerealiseerde dijkversterkingsprojecten in
Nederland. Bovendien is de uitvoering van de versterking aan
het Oosteinde 7 maanden eerder klaar dan gepland.

Hoogheemraad Paul van den Eijnden: “De goede samenwerking met de gemeente Zuidplas en
het vroegtijdig in gesprek gaan met betrokkenen heeft geleid tot een win-win situatie.
Hierdoor zijn wensen van de omgeving ook daadwerkelijk gerealiseerd in het
dijkversterkingsproject, zoals de aanleg van een nieuwe, veiligere op- en afrit die minder steil
is.” Wethouder André Muller vult aan: “Bovendien hebben we in de uitvoering de
werkzaamheden van het hoogheemraadschap en de gemeente goed op elkaar afgestemd of
zelfs gelijktijdig uitgevoerd. Hierdoor is tijd bespaard en hebben we de overlast voor de
omgeving zo veel mogelijk beperkt.”
Al vanaf de verkenningsfase zijn de gemeente Zuidplas, de recreatieparkeigenaren en
omwonenden nauw betrokken bij het project. Het hoogheemraadschap heeft samen met de
gemeente de wensen van bewoners ingepast in de dijkversterking. Zo is er de nieuwe, minder
steile op- en afrit ter hoogte van recreatiepark ‘Klein Moordrecht’ waarvan de toplaag
gemaakt is van een nieuw soort asfalt, zogenoemd melt-asfalt. Dit asfalt heeft een lager
bevriezingspunt waardoor er minder kans is op gladheid. Ook is er op de dijk een bushokje
geplaatst. Voortaan staan OV-reizigers droog en beschut op de dijk op de bus te wachten. Tot
slot zijn het fietspad en het wegdek op de dijk opnieuw geasfalteerd waardoor beide er weer
netjes uitzien. Mede door de inzet van aannemerscombinatie Mourik Liebregts is de
dijkversterking zo vlot verlopen.
Bij het dijkvak Oosteinde in Moordrecht zijn over een lengte van 700 meter aan de gehele
binnenzijde stalen damwanden aangebracht. Daarnaast is aan de rivierzijde stortsteen in
netten geplaatst ter versteviging. De netten zijn steiler te stapelen waardoor het stortsteen
beter op zijn plek blijft en niet in de vaargeul komt. Een nieuwe, innovatieve toepassing.
Medio 2011 is het hoogheemraadschap begonnen met de eerste plannen voor de
dijkversterking in Moordrecht, gelijktijdig met de dijkversterking in de Dorpsstraat in Capelle
aan den IJssel. De dijk is weer op sterkte waardoor het achterland ook in de toekomst
beschermd blijft tegen water uit de Hollandsche IJssel, zodat inwoners van Zuidplas hier veilig
kunnen blijven werken, wonen en recreëren.

KAARTJES JURASSIC GOLF

MEER INFORMATIE

Om alle omwonenden te bedanken
voor het begrip tijdens de
werkzaamheden, bieden wij u per
woonadres twee kaartjes aan voor
het Jurrasic Golf Adventure Park in
Gouda. Heeft u deze op 10
december niet ontvangen of kon u
niet aanwezig zijn, maar wilt u wel
graag kaartjes? Stuur dan een mail
naar mevrouw Els Stofberg via
e.stofberg@hhsk.nl met uw
contactgegevens. Zij zorgt er voor
dat u kaartjes ontvangt.

Nu de aannemer de
dijkversterking heeft opgeleverd,
is de omgevingstelefoon niet meer
bereikbaar. Mocht u toch nog
vragen hebben dan kunt u contact
opnemen via het algemene
telefoonnummer van het
hoogheemraadschap op 010 45 37
200.
FIJNE FEESTDAGEN
Namens het projectteam
wensen wij u hele prettige
kerstdagen en een gelukkig
nieuwjaar!

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 het Oosteinde in Moordrecht.

