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Voor u ligt de tiende nieuwsbrief over de
dijkversterking Oosteinde Moordrecht. Hierin staat
informatie over de laatste stand van zaken rond de
dijkversterking.
INHOUD




Stand van zaken uitvoering
Meer informatie
In gesprek met Rick Roer van Klein
Moordrecht

STAND VAN ZAKEN UITVOERING: DE DIJK IS WEER OP
STERKTE!
Na een korte maar intensieve uitvoeringsperiode is de dijk bij
het Oosteinde in Moordrecht weer op orde. Het werk is gereed
en dat vieren we graag samen met u.
Op zaterdag 10 december nodigen we u van harte uit bij de
officiële oplevering in de brasserie van golfbaan IJsselweide
van 10.00 uur tot 12.00 uur. Meldt u zich alstublieft voor
vrijdag 2 december aan via e.stofberg@hhsk.nl.
Medio juli, kort na de start, is gebleken dat het inbrengen van
de damwanden langzamer dan gewenst verliep. Om toch voor
1 oktober 2016 (start stormseizoen, er gelden dan
beperkingen voor het werken aan de dijk) de
dijkversterkingswerkzaamheden af te ronden, is er een tweede
damwandstelling bijgezet.

De inzet van een tweede stelling heeft wel (beperkte) gevolgen gehad voor de bereikbaarheid
van de parken en woningen.
Halverwege september waren alle damwanden aangebracht en kon de afwerking
plaatsvinden. In de tweede helft van september is de nieuwe, minder steile, afrit nabij ’t
Vissertje en Klein Moordrecht aangelegd. Tot slot zijn de asfalteringswerkzaamheden
uitgevoerd. De toplaag van de nieuwe oprit is gemaakt van een nieuw soort asfalt,
zogenoemd melt-asfalt. Melt-asfalt heeft een lager bevriezingspunt. Hierdoor bevriest het
wegdek minder snel. Er is daardoor minder kans op gladheid.

Dijkversterking Moordrecht heeft een Facebookpagina. Hierop worden met
regelmaat reacties achtergelaten. Een daarvan is van Kim WK, een omwonende.
“Beste mensen, ik ben altijd een van de eerste om te huilebalken als het niet
naar mijn zin is, maar hemellief ik kan niet anders zeggen dan dat deze megaklus
echt super uitgevoerd wordt! De overlast voor ons "omwonenden" is mij echt
bijzonder meegevallen. Petje af, goed georganiseerd en goed gecommuniceerd.
En als ik het toe mag voegen, ja........ ik vind het er super mooi uitzien ook nog, ik
ben blij met die nieuwe afrit, maakt de verkeersveiligheid echt een stuk beter.
Dus van mij een dikke pluim voor al die mensen die zo hard werken aan onze
waterveiligheid! TOP”
Hoogheemraad Paul van den Eijnden is heel blij met alle reacties. “We hebben
vanaf het moment dat we wisten dat de dijk hier moest worden versterkt
parkeigenaren, omwonenden en de gemeente Zuidplas nauw betrokken. Ik ben
dan ook ontzettend blij met deze, maar ook de vele andere veelal positieve
reacties, die wij als hoogheemraadschap hebben mogen ontvangen. Dit is waar
we het met z’n allen voor doen! Voor uw waterveiligheid en een resultaat waar u
als betrokkene tevreden mee bent.”

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/dijkversterkingmoordrecht.

IN GESPREK MET RICK ROER, EIGENAAR VAN BUNGALOWPARK KLEIN
MOORDRECHT
“De dijkversterking in Moordrecht vind ik een knap staaltje werk. In een korte periode
van een paar maanden van uitvoering hebben jullie veel voor elkaar gekregen. Het is me
100% meegevallen. Af en toe was het een beetje een rommel voor de deur, maar dat
vind ik niet meer dan een logisch gevolg van het werk. Ik ben altijd heel goed
geïnformeerd over de werkzaamheden die kwamen en als er iets was, kon ik Jordi (de
omgevingsmanager van de aannemer) altijd bereiken. Dat was helemaal prima. Ook de
kleine tegenslag bij het Wiel met het slaan van de damwanden hebben jullie goed
opgelost door er nog een heistelling bij te plaatsen aan de andere kant, zodat het werk
geen vertraging opliep.
Al in het voortraject is de omgeving bij de plannen rond de dijk betrokken. Toen werd
duidelijk aan ons uitgelegd dat de beste oplossing om de dijk te versterken was dat er
damwanden in de dijk kwamen. Voor een versterking met grond was de ruimte rond de
dijk te beperkt.
Van meerdere mensen was er de wens voor een andere oprit. Deze wens is vervolgens in
samenspraak met onder andere de andere recreatieparken (’t Vissertje/de Poldertuin en
IJsseldreef) keurig in de plannen opgenomen. De opritten zijn ten voordele veranderd;
we hebben er nu twee: een richting Gouda en een richting Moordrecht. Voorheen
moesten mensen op de dijk keren, wat gevaarlijke situaties opleverde, en dat hoeft nu
niet meer. Bovendien zijn ze minder steil. Met de nieuwe opritten ben ik dan ook zeer
tevreden. Ook met het nieuwe bushokje ben ik heel blij, omdat het zorgt voor meer
veiligheid. Ik hield altijd mijn hart vast als ik weer mensen op de dijk zag staan bij de
bushalte terwijl er hard auto’s voorbij reden.
Van mijn kant dus alleen maar complimenten voor jullie werk. Ik ben heel blij dat de
versterkte dijk vlak voor het stormseizoen af is en dat we nu weer optimaal zijn
beschermd tegen het water uit de rivier.”

Van links naar rechts: Rick Roer, Johan van der Haar van Recreatiepark IJsseldreef en
Edwin van de Laar van Vereniging De Poldertuin/’t Vissertje.

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.

