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Wij wensen u een 
waterveilige herfst!

Wij willen u bedanken voor uw inhoudelijke bijdrage de afgelopen maanden aan het 

dijkversterkingsproject Den Oever – Den Helder. Er zijn weer stappen gemaakt voor 

een veilige dijk.

We zijn gestart met het participatieproces: de meerwaardetafels. Het doel van het gesprek 

‘aan de meerwaardetafel’ is om gezamenlijk te onderzoeken of en hoe bepaalde kansen een 

stap verder gebracht kunnen worden om zo meer waarde in de kop van Noord-Holland te 

creëren. De eerste ronde voor de zomer heeft mooie inzichten en kansen opgeleverd. Begin 

november vindt de tweede en laatste ronde van dit participatieproces plaats. Einde van dit 

jaar zijn de resultaten terug te vinden op onze website en in de digitale nieuwsbrief.

Verder was op 23 september 2021 een digitale Klankbordgroepbijeenkomst. De leden zijn 

bijgepraat over de nieuwe fase van het project, de planuitwerkingsfase. In deze fase wordt 

het vastgestelde voorkeursalternatief verder uitgewerkt tot definitief plan inclusief ontwerp 

voor de dijkversterking. Dit landt in het Projectbesluit. De uitvoering start in 2024. Tijdens de 

Klankbordgroepbijeenkomst heeft de technisch manager meer verteld over de nieuwe manier 

dijkversterken, het adaptieve spoor. Binnenkort vindt u op onze website een compilatie van de 

bijeenkomst. Ook hebben er twee inloopmomenten plaatsgevonden op locatie. Iedereen die 

vragen had kon binnenlopen en meer horen over het project.

Voor de planuitwerkingsfase is het dijkversterkingsproject Den Oever-Den Helder een 

samenwerking aangegaan met het adviesbureau Witteveen+Bos. Zij voeren de komende 

twee jaar diverse onderzoeken uit ter voorbereiding van de dijkversterking. Hierbij kunt u 

bijvoorbeeld denken aan natuur- en grondonderzoeken. Daarnaast ondersteunen zij het 

projectteam bij het opstellen van het Projectbesluit en het aanvragen van de bijbehorende 

vergunningen.

Kijk voor meer informatie over de planning, resultaten van de meerwaardetafels en de 

informatiemomenten waarop u kunt meedenken op de website of neem contact met ons op.

Met vriendelijke groet, 

Loes van der Laan

Omgevingsmanager, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

https://www.hhnk.nl
https://www.hhnk.nl/dijkversterking-den-oever-den-helder

