
  
 
 
 
 
Nieuwsbrief Hoeksche Waard Noord, Dijkversterking Simons-
dijkje en Gorsdijk 

 
 
Een belangrijke taak van waterschap Hollandse Delta (WSHD) is het voorkomen van overstromingen 
en wateroverlast. Het waterschap zorgt ervoor dat waterkeringen als dijken in goede staat verkeren, 
zodat bewoners veilig kunnen wonen, werken en recreëren. Uit een toets van het waterschap is ge-
bleken dat het Simonsdijkje en de Gorsdijk in de gemeente Binnenmaas niet meer voldoen aan de 
norm en versterkt moeten worden. Hierbij komt Grond-, Weg- en Waterbouwer Ooms Construction bv 
in beeld. Ooms Construction zal de dijkversterking Simonsdijkje en Gorsdijk gaan realiseren. Deze 
nieuwsbrief geeft inzicht in het wie, wat, waar en wanneer rondom het project. Wij 
informeren u middels deze nieuwsbrief regelmatig over de werkzaamheden: in het 
derde kwartaal van 2015 ontvangt u een update van het werk en vanaf 2016 ontvangt 
u één keer per kwartaal een nieuwsbrief over de actuele stand van zaken. 

 
 

Wie is Ooms? 
Waterschap Hollandse Delta is de opdrachtgever van dit project. Ooms Construction 
is de opdrachtnemer van de dijkversterkingswerkzaamheden. Ooms is gevestigd in 
Middelharnis (Zuid-Holland) en Scharwoude (Noord-Holland) en sinds 2012 zijn wij 
onderdeel van Ooms Civiel en Strukton Civiel. Ooms Construction is gespecialiseerd 
in vier disciplines: grond- en wegenbouw, leidingbouw, beton- en waterbouw en wa-
terbouwkundige restauratie.  

 

Wat gaan we doen?  

De dijken Simonsdijkje en Gorsdijk zullen worden versterkt, zodat deze weer voldoen aan de geldende 
normen. De Gorsdijk en het Simonsdijkje worden binnendijks verstevigd door middel van grondopho-
ging (steunberm) en de dijkbekleding wordt buitendijks aangepast.  
 
Om vooraf goed te kunnen zien wat de resultaten van de dijkversterking zullen zijn, wordt vanaf eind 
mei 2015 een proefterp aangebracht bij de Gorsdijk (voor de exacte locatie, zie kaartje). De naam zegt 
het al: een proefterp is een tijdelijke terp die we aanbrengen om inzicht te krijgen in de zetting van de 
ondergrond ten gevolge van de werkelijke dijkversterking. Hierdoor komen we bij het daadwerkelijk 
versterken van de dijk niet voor verrassingen te staan. De proefterp geeft geen beperking voor het 
verkeer langs de Gorsdijk. Ten behoeve van de veiligheid wordt bij het aanbrengen van de terp een 
verkeersregelaar ingezet. Tot eind 2015 fungeert de terp om metingen te doen, daarna wordt deze 
onderdeel van de dijkversterking. 
 

Wanneer vindt het werk plaats?  

Ooms start eind mei 2015 met de werkzaamheden buiten met het aanbrengen van de proefterp bij de 
Gorsdijk. Aan de binnenzijde van de Gorsdijk vinden vanaf oktober 2015 voorbereidende werkzaam-
heden plaats. De werkzaamheden rondom de dijkversterking starten in april 2016, welke zullen duren 
tot mei 2017. U ontvangt voor de start van deze werkzaamheden een update van het project. In de 
zomer van 2015 start de Gasunie met het verleggen van haar leiding langs de Gorsdijk. Deze werk-
zaamheden vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Ooms Construction. 
 

“Wij gaan ervoor zorgen 

dat u zo min mogelijk 

hinder heeft van onze 

werkzaamheden. Daar-

naast zijn wij voor vra-

gen of opmerkingen 

altijd bereikbaar voor u.” 

 

Marloes Vinke, Omge-

vingsmanager Ooms 

Construction bv. 



Wat betekent het voor u?  

Inwoners van ’s-Gravendeel en Puttershoek zullen geringe overlast hebben van de werkzaamheden. 
Transport verloopt namelijk niet door de dorpskernen van Puttershoek en ‘s-Gravendeel. Dit kunt u 
ook zien op ons routekaartje in deze nieuwsbrief. De aanvoer van materiaal geschiedt via Dutch Har-
bour; hiervandaan brengen we materiaal via de Gorsdijk naar het Simonsdijkje. Tussen april 2016 en 
april 2017 wordt een omleidingsroute vastgesteld voor het Simonsdijkje en de Gorsdijk: verkeer kan in 
deze periodegebruik maken van de Molendijk. Dit doen we om de veiligheid van de weggebruikers te 
garanderen en om de continuïteit van de werkzaamheden te waarborgen.    

Bewonersavond 

Op woensdagavond 17 juni 2015 wordt tussen 19.00 uur en 21.00 uur een inloopavond georgani-
seerd voor het dijkversterkingsproject. Hierbij kunt u de plannen inzien en vragen stellen aan Ooms en 
WSHD. De avond zal plaatsvinden in de Drie Lelies in Puttershoek. Tegen die tijd ontvangt u een uit-
nodiging voor deze avond. 

Waar kunt u terecht met vragen of klachten?  

Voor vragen, klachten of opmerkingen kunt u contact opnemen met Marloes Vinke, omgevingsmana-
ger van Ooms Construction. Telefoonnummer: 06-10075934 of 0187-484400. E-mail: mvin-
ke@ooms.nl.  
 
Ook kunt u meer informatie over het project vinden op de website: wshd.nl/gorsdijkensimonsdijkje  
  
  
 
 
Routekaartje transport Ooms Construction t.b.v. Dijkversterking Hoeksche Waard Noord 
 
 
 

 
 
Toelichting: De aanvoer van materiaal voor het werk geschiedt vooral over water, via de haven van Dutch Har-
bour. Vanuit daar wordt het materiaal via land vervoerd middels de Gorsdijk en naar het Simonsdijkje. Overig 
materiaal wordt aangevoerd via bedrijventerrein Mijlpolder. De groene cirkel geeft de locatie weer van de proef-
terp. 
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