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Voorbereidende werkzaamheden
Deze week wordt gestart met de uitvoering van een aantal voorbereidende
werkzaamheden voor het aanbrengen van de eindafwerking. Het betreft het
opvullen van grote gaten in het talud langs het voorterrein, het graven van
proefsleuven en het profileren van het baggerdepot. Het opvullen van de grote
gaten en het graven van proefsleuven zal ongeveer twee weken in beslag
nemen. Naar verwachting wordt aan het einde van de winter gestart met het
profileren van het baggerdepot. Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid heeft op 29
juli 2015 toestemming gegeven voor het uitvoeren van deze werkzaamheden,
inclusief werkwijzen en de bijbehorende beheersmaatregelen. De eindafwerking
zal naar verwachting vanaf 2018 worden aangebracht en vanaf 2023 zal
Merwedeheuvel als recreatieterrein worden opengesteld voor het publiek.
Aanvullen talud
In 2012 zijn de laatste afvalstoffen gestort. In 2013 is de Merwedeheuvel verder
vormgegeven door toepassing van bouwstoffen. Het talud langs het voorterrein is
destijds niet meegenomen. Komende weken wordt een aantal grote laagten in dit
talud opgevuld met bouwstoffen, bewerkte AVI-bodemas, en afgedekt met grond die
vervolgens wordt ingezaaid. Het aanvullen bevordert het inklinkingsproces van het
onderliggende afval zodat ook hier uiteindelijk de eindafwerking verantwoord kan
worden aangebracht.
Proefsleuven
Om het afvallichaam in de gewenste vorm te krijgen moet op het talud langs het
voorterrein nog afval worden ontgraven. Dit talud is namelijk op een aantal plaatsen te
steil opgezet, met name aan de onderzijde. Ter voorbereiding hierop wordt nu eerst
een aantal proefsleuven gegraven om vast te stellen of er bij de toekomstige
ontgraving geen asbesthoudend afval zou kunnen worden aangetroffen; dat gebeurt
uit voorzorg onder asbestcondities. Op basis van de opbouw van het afvallichaam en
de werkwijze van opbouw wordt geen asbesthoudend materiaal verwacht. Wanneer
toch asbesthoudend afval gevonden zou worden, zal het graven van de proefsleuven
gestopt worden en wordt bekeken of het aanpassen van de vorm mogelijk is, zodat er
niet meer in het afval gegraven hoeft te worden.
In de weg rond het afvallichaam wordt een aantal proefsleuven gegraven om de
exacte ligging van bijvoorbeeld kabels en leidingen te controleren.
Profileren baggerdepot
Ter voorbereiding op de eindafwerking wordt naar verwachting aan het einde van de
winter het baggerdepot geprofileerd. Het baggerdepot is nu “vlak” en wordt zoals
voorgeschreven en opgenomen in het vigerende eindafwerkingsplan onder afschot
gebracht. Hiervoor zal materiaal in het baggerdepot worden verplaatst. Deze
werkzaamheden zullen naar verwachting een paar weken in beslag nemen.
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