
CORONA	Virus:
Ook	Verheij	Infra	treft	maatregelen
	
Er	is	niet	aan	te	ontkomen,	het
onderwerp	Corona	Virus.	Binnen	Verheij	Infra
hebben	we	een	protocol	waar	we	ons	met	zijn
allen	aan	houden.		Ons	protocol	bestaat	uit	
het	volgen	van	de	richtlijnen	zoals	deze	door
het	RIVM	zijn	opgesteld	opgesteld;	een	van	de
maatregelen,	zoals	door	het	RIVM	geadviseerd,
is	het	niet	meer	schudden	van	handen.	Ook

overige	hygiënische	maatregelen	worden	goed	opgevolgd.	Een	aantal	medewerkers
werkt	vanuit	huis.	

Dordrecht,
Aalscholverstraat	e.o.
	
De	Vogelbuurt	in	Dordrecht	is	al
vanaf	 oktober	 2019	 het	 toneel
van	ons	project	'rioolvervanging
Aalscholverstraat	 en
Reigerstraat	 te	 Dordrecht'.
Werkzaamheden	 verlopen
keurig	 volgens	 planning	 en	 de
samenwerking	 met
opdrachtgever	 (gemeente)	 en
omgeving	 (buurtbewoners)

verloopt	prettig.
In	 de	wijk	 zijn	we	 het	 oude	 riool	 aan	 het	 vervangen	 voor	 een	 nieuw,	waarbij	 een
gescheiden	 stelsel	wordt	 aangelegd.	 Hemelwater	wordt	 apart	 van	 het	 vuile	water
afgevoerd,	dit	om	in	de	toekomst	wateroverlast	door	hevige	regenval	te	voorkomen
en	ook	de	rioolwaterzuiveringsinstallatie	minder	te	belasten.
Voor	 de	 bewoners	 in	 de	 krappe	 woonwijk	 een	 ingrijpend	 project.	 De	 bewoners
worden	dan	ook	goed	op	de	hoogte	gehouden	en	krijgen	voor	elke	 fase	een	huis-
aan-huis	 bewonersbrief.	 Daarnaast	 staat	 er	 een	 verkeersomleiding,	 die	 bij	 elke
fasewisseling	geactualiseerd	wordt.	De	bestrating	wordt	netjes	 terug	aangebracht,
maar	 nog	 niet	 vernieuwd.	 Na	 een	 zettingsperiode	 van	 ongeveer	 een	 jaar,	 schrijft
Gemeente	 Dordrecht	 een	 nieuwe	 aanbesteding	 uit	 voor	 het	 vervangen	 van	 de
bestratingsmaterialen.

Werk	in	uitvoering

-	Dordrecht,	Patersweg	e.o.
-	Papendrecht,	Willem	Kloosstraat	e.o.

-	Den	Haag,	Laakkwartier	West	
-	Dordrecht,	Aalscholverstraat	e.o.

-	Zuidland,	WRM	Bernissewaard

Kinderdijk	/	Alblasserdam,
sanering	in	de	achtertuin	

Met	het	Unesco	Werelderfgoed	‘Molens	van	Kinderdijk’
op	 de	 achtergrond	 is	 Verheij	 Milieu	 achtertuinen	 aan
het	saneren.	 In	het	gebied	 ‘Molenstraat	 te	Kinderdijk’
en	‘West-Kinderdijk	te	Alblasserdam’	is	de	grond	in	de
tuinen	onderzocht	op	vervuiling.

Deze	 tuinen	 zijn	 verontreinigd	 met	 zware	 metalen	 door	 verzinkerijen	 die	 in	 het
verleden	langs	het	water	stonden.	Per	tuin	wordt	een	Plan	Van	Aanpak	geschreven.
De	 werkzaamheden	 lopen	 uiteen	 van	 het	 ontgraven	 en	 verwijderen	 van	 de
verontreiniging	tot	het	ophogen	van	de	tuin	met	een	‘leeflaag’	van	schone	grond.
Na	 de	 werkzaamheden	 worden	 de	 tuinen	 weer	 netjes	 ingericht.	 Deze
bodemsaneringen	komen	tot	stand	door	de	samenwerking	tussen	Omgevingsdienst
Zuid-Holland	Zuid	(OZHZ),	Tritium	Advies,	bewoners	en	Verheij	Milieu.

VERHEIJ	INFRA	B.V.	 Bekijk	de	webversie

Capelle	aan	den	IJssel,	Kerklaan	/	Fluiterlaan

V-MAIL	1e	kwartaal	2020

Capelle	aan	den	IJssel,	Centrumring
In	 opdracht	 van	 Gemeente	 Capelle	 aan	 den	 IJssel	 heeft	 Verheij	 Infra	 fase	 3
(deelopdracht	 II)	 in	 uitvoering.	 Naast	 het	 aanpassen	 van	 de	 kruising	 Duikerlaan	 /
Kerklaan	 wordt	 de	 zone	 rond	 het	 winkelcentrum	 Koperwiek	 (incl.	 parkeerterrein)
opnieuw	 ingericht.	 De	werkzaamheden	 beslaan	 niet	 alleen	 het	 vervangen	 van	 de
bestrating,	 maar	 ook	 de	 riolering	 wordt	 vernieuwd.	 Cruciaal	 hierbij	 is	 dat	 het
parkeerterrein	 in	 gebruik	 blijft	 zodat	 de	 ondernemers	 in	 het	 winkelcentrum	 hun
klanten	 kunnen	 blijven	 ontvangen.	 Hiervoor	 wordt	 het	 parkeerterrein	 in	 fasen
aangepakt	en	is	er	frequent	overleg.

(zie	 foto	 hierboven	 voor	 de	 inrichting	 met	 Cortenstaal	 op	 het	 voetgangersgebied
voor	de	ingang	van	het	winkelcentrum)
	

werk	in	uitvoering	/	opgeleverde	werken

Verheij	Milieu
Kinderdijk	/	Alblasserdam,	Molenstraat	/	Kinderdijk-west	sanering	achtertuinen
Papendrecht,	afvoeren	verontreinigde	grond	(gemeente	Papendrecht)

opgeleverde	werken
Strijen,	Rioolvervanging	en	herinrichting	Oranjewijk
Rotterdam,	Quarantaineterrein
Sliedrecht,	Bonkelaarplein
Barendrecht,	BRM	Stationstuin
Rotterdam,	Petroleumweg

VERHEIJ	INFRA	B.V.

Kubus	9,	Postbus	118
3360	AC	SLIEDRECHT
TEL.:	0184-433	095

volg	ons	op: MEER	WETEN?
neem	contact	op!	

info@verheijsliedrecht.nl	
Bezoek	onze	website!

www.verheijsliedrecht.nl

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	marjolijn@verheijsliedrecht.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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