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Beste bewoner en/of belanghebbende, 

 

Op dit moment versterkt de Alliantie Markermeerdijken (AMMD) de Markermeerdijken het 

dijktraject van ongeveer 33 kilometer tussen Hoorn en Amsterdam dat in 2006 is 

afgekeurd. In 2011 zijn ook andere dijkvakken langs het Markermeer afgekeurd, 

waaronder een tweetal dijkvakken (Module 11a en 12a) rondom de polder Katwoude.  

Deze dijkvakken (modules) van project Katwoude worden omringd met twee modules van 

het project dijkversterking Markermeerdijken.  

 

Eén polder, één project. 

In 2017 deed het bestuur van HHNK een belofte aan de gemeente Waterland en de 

bewoners van polder Katwoude. We organiseren de verschillende dijkversterkingen 

rondom deze polder zo dat het voor de omgeving voelt als één project.  

Eén polder, één project! Een mooie belofte, maar best een uitdaging. Het project van de 

AMMD had al een afgerond Projectplan Waterwet tegenover een nog te starten 

voorbereiding voor module 11a en 12a in polder Katwoude.   

 

Het hoogheemraadschap is voortvarend aan de slag gegaan om invulling te geven aan 

deze belofte. En met succes! Veel verschillende betrokken partijen: Alliantie 

Markermeerdijken, provincie Noord-Holland, gemeente Waterland, de bewoners uit polder 

Katwoude en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) hebben hard 

gewerkt. Dinsdag 6 december 2022 was de ondertekening van de opdrachtverlening van 

HHNK aan de Alliantie Markermeerdijken. Hiermee is de realisatie van '1 polder, 1 project' 

een stuk dichterbij gekomen.  

 

Projectplan Waterwet Katwoude onherroepelijk 

In 2022 is het projectplan Waterwet dijkversterking Katwoude ook succesvol door het 

juridische traject gegaan. In april en mei 2022 heeft het ontwerp-projectplan Waterwet ter 

inzage gelegen voor zienswijzen. Dit resulteerde in nul zienswijzen.   
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Daarna zijn er nog enkele kleine wijzingen doorgevoerd in het ontwerp-projectplan en is 

het definitieve projectplan Waterwet ook ter inzage gegaan, maar dan voor het 

aantekenen van beroep. Dit resulteerde in nul beroepen. Hiermee is het projectplan 

Waterwet eind november 2022 onherroepelijk geworden. Zo kon HHNK aansluitend 

formeel opdracht geven aan AMMD voor de realisatie van de overige modules in polder 

Katwoude.  

 

Nieuw contactpersoon voor dijkversterking Katwoude  

Met de opdrachtverlening van HHNK naar AMMD gaat het omgevingsmanagement ook 

over naar AMMD. Afgelopen jaren zijn Wineke Straatsma en Joël Verstoep de 

contactpersonen (omgevingsmanagers) voor de modules 11a en 12a van dijkversterking 

Katwoude namens HHNK geweest. Vanaf nu neemt Doede Boomsma (AMMD) het over.  

Hij was al omgevingsmanager van de modules 11 en 12 die bij AMMD hoorde.  

 

Voor vragen over de realisatie van de dijkversterking kunt u direct contact met Doede  

opnemen via het volgende emailadres: d.boomsma@markermeerdijken.nl of via zijn 

mobiele nummer: 06-20 63 48 48. 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Wineke Straatsma en Doede Boomsma 

Omgevingsmanagers project Katwoude 

Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier / Alliantie Markermeerdijken 
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