Vragen en antwoorden, juni 2020

Wanneer worden de foto’s gemaakt van de huizen? Krijgen we deze ook op papier?
Het maken van foto's van de huizen en het vastleggen van bestaande schades gebeurt pas
kort voor de start van de uitvoering, dus naar verwachting in augustus of begin september. U
krijgt hierover vanzelf bericht.
Daarin wordt ook beschreven hoe we Corona-veilig foto's en beschrijvingen van de
binnenkant van de woningen gaan maken. Deze bouwkundige opname wordt uitgevoerd door
een extern bureau. Het rapport ontvangt u niet op papier maar kunt u inzien en downloaden.
Daarvoor ontvangt u ook te zijner tijd instructie.
Is overwogen stortsteen toe te passen in plaats van klei? Door middel van het
gebruik van stortsteen zou het originele profiel van de Gaag hersteld kunnen
worden en daarmee de stabiliteit van de waterkering.
Het aanvullen van de onderwaterbodem (met welk materiaal dan ook) om de stabiliteit van de
huidige constructies te verbeteren is wel meegewogen in het project, maar dit verkleint het
doorstroomprofiel. Bij de afvoer van grote hoeveelheden water ontstaan daardoor weer grote
stroomsnelheden, opstuwing bovenstrooms en daardoor erosie van bodem en waterkering op
andere plekken. Door de toename van extreem weer krijgen we steeds meer te maken met
grote hoeveelheden water die in korte tijd moet worden afgevoerd. Het aanvullen van de
onderwaterbodem is daardoor geen duurzame oplossing.
De kades in Schipluiden kenmerken zich door de bomen die hierlangs staan. Ik ben
benieuwd of de bomen blijven staan en hoe tijdens de werkzaamheden rekening
gehouden wordt met het werken rondom de bomen.
De aannemer werkt de komende maanden het ontwerp verder uit. Uitgangspunt hierbij is
bomen behouden als het kan, nieuwe bomen als dat niet kan. Dus als er een boom moet
worden gekapt, planten wij op dezelfde locatie een nieuwe boom. We hebben over de omgang
met de bomen overleg met de gemeente Midden-Delfland en een medewerker van de
bomenstichting die ook in Schipluiden woont. Zodra meer duidelijk is over behoud of het
vervangen van de bomen, informeren wij iedereen weer via de projectpagina.
De vaart is nu een brede, eentonige bak met water. Prima voor de waterkwantiteit.
Maar dit project biedt ook kansen om iets aan de waterkwaliteit te doen. Is het
mogelijk om op een aantal plaatsen drijvende oevers (zgn Floatlands) aan te
leggen? (zie voorbeeld Holle watering in Kwintsheul).
De aannemer heeft een innovatieve oplossing aangeboden ter verbetering van de
waterkwaliteit. Voor de damwanden worden 10 hangers geplaatst waarin vakken zijn
aangebracht. Hierin worden onder water microhabitatten gecreëerd met planten en substraat
waarin vissen en ongewervelde diertjes een paai-, groei- en schuilplaats vinden. Met de
aannemer werken we nog aan een uitgebreidere introductie waarin dit soort plannen verder
worden uitgelegd. Deze zal ook worden gedeeld op de projectpagina.

