
Veilig Schoon Voldoende Water

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden (D&H) van Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier heeft ingestemd met de plannen voor de versterking van de dijk 

tussen Den Oever en Den Helder (Wieringer Zeewering, Amsteldiepdijk, Balgzanddijk). 

Een mijlpaal voor dit Hoogwaterbeschermingsproject. Het hoogheemraadschap gaat 

volgens de Omgevingswet samen met de omgeving nu de best passende oplossing per 

dijkvak in detail verder uitwerken. Zodat ook in de toekomst de inwoners in dit gebied 

veilig kunnen blijven wonen, werken en recreëren. 

Deze zogenaamde voorkeursalternatieven 

bestaan uit het versterken van de bekleding 

aan de buitenzijde van verschillende 

delen van de drie dijktrajecten, het gaat 

om het versterken van asfalt-, gras- en 

zetsteenbekleding, en het verzwaren 

van de binnenteen van een deel van de 

Balgzanddijk. De dijkversterking is nodig 

omdat delen van deze dijken niet meer 

voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen. 

Bij hevige storm en hoogwater kunnen de 

dijken bezwijken. Om te zorgen dat iedereen 

ook in de toekomst veilig kan wonen, werken 

en recreëren, werkt het hoogheemraadschap 

aan oplossingen om de dijken te versterken. 

Planning 

De voorkeursalternatieven zijn ontworpen 

in samenspraak met de omgeving en 

samenwerkingspartners én zijn nu vastgesteld 

door het dagelijks bestuur van het hoogheem-

raadschap. Nu kan gestart worden met 

de technische uitwerking en vormgeving 

van de versterkingsoplossingen. In deze 

planuitwerkingsfase worden de best mogelijke 

oplossingen samen met de bewoners in het 

gebied in detail uitgewerkt. De participatie 

wordt net zoals in de verkenningsfase 

ingestoken volgens de Omgevingswet.  

We verwachten in 2023 te kunnen starten  

met een deel van de uitvoering. 

Samenwerking met de omgeving

In 2021 start de planuitwerkingsfase. Ook 

tijdens deze fase zijn wij op zoek naar lokale 

kennis en ideeën. Inwoners, bedrijven, 

maatschappelijke organisaties en andere 

overheden worden via participatie betrokken 

bij de totstandkoming van het plan. Deze 

kennisgeving  is de aankondiging daarvoor.  

Kijk voor de volledige kennisgeving én voor 

informatie over de momenten waarop u 

uw mening kenbaar kunt maken op de site 

hhnk.nl, onder Werk in de buurt, gemeentes 

Den Helder of Hollands Kroon.

Samenwerking staat voorop

Het project valt binnen het landelijke 

Hoogwaterbeschermingsprogramma  

(HWBP): een programma waarin Rijk en 

waterschappen intensief samenwerken 

om Nederland te beschermen tegen 

overstromingen. Daarnaast werkt het 

waterschap ook intensief samen met 

provincie Noord-Holland en de gemeenten 

Den Helder en Hollands Kroon.

Dijkversterking Den Oever-Den Helder stapje dichterbij

Traject dijkversterking DO-DH

Bestorting op binnenteen Balgzanddijk

 

 


