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Beste bewoner of belanghebbende 
van polder Katwoude,
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en de  

Alliantie Markermeerdijken (AMMD) werken op dit moment aan  

de voorbereiding van de dijkversterking in polder Katwoude.  

Met deze brief informeren wij u over de stand van zaken van de 

verschillende modules en geven we aan wat er dit jaar gaat gebeuren. 



Stappen om te komen tot een veilige dijk

De polder Katwoude bestaat uit vijf modules, zie de tekening ‘Stappen om 

te komen tot een veilige dijk’. Bewoners, gemeente Waterland, de Alliantie 

Markermeerdijken en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hebben de 

gezamenlijke wens om de uitvoering zo veel mogelijk op elkaar aan te sluiten. In 

deze brief informeren we u in welke fase de verschillende modules zich bevinden. 

Gezamenlijke ambitie: versterken 
van de dijk in één periode

minst nadelige effecten op de natuur en de werk- en 
leefomgeving. Het uitgewerkte ontwerp is gereed en 
tijdens een digitale bijeenkomst van dinsdag 2 maart  
2021 gepresenteerd. Eind 2021 wordt er gestart  
met het opstellen van het uitvoeringsontwerp,  
de stappen van het proces staan in de presentatie op  
www.markermeerdijken.nl onder module 11 Pieterman.

Module 11 ‘Pieterman’ 

Stap 3 & 4
Voor module 11 is het voorkeursalternatief, de best 
passende oplossing om de dijk te versterken, een buiten-
waartse asverschuiving, de dijk verschuift richting het 
water. De dijk op deze manier versterken heeft de 
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Module 11a ‘Jan Hagelhoek’ 

Stap 1 & 2
Voor module 11a is het voorkeursalternatief, de best 
passende oplossing om de dijk te versterken, klaar. 
Een buitenwaartse asverschuiving, de dijk verschuift 
richting het water. De dijk op deze manier versterken 
heeft de minst nadelige effecten op de natuur en 
de werk- en leefomgeving. Daarnaast biedt het de 
mogelijkheid om te kijken naar enkele meekoppelkansen, 
waaronder het verbeteren van de verkeersveiligheid 
en de wensen op het gebied van recreatie. Begin april 
2021 is het voorkeursalternatief door het bestuur van 
het hoogheemraadschap vastgesteld. Daarna worden 
de vergunningen aangevraagd en het ontwerp verder 
uitgewerkt. 

Module 11a
Buitenwaartse asverschuiving

Module 12 ‘Katwoude’ 

Stap 2
Op dit moment wordt er gewerkt aan het uitgewerkt 
ontwerp voor module 12, dat in april in concept gereed 
moet komen. De opgave van het Projectplan Waterwet 
wordt verder uitgewerkt en verfijnd. Zo ontwerpen we 
van grof naar fijn. Als het uitgewerkte ontwerp gereed 
is, wordt dit met provincie Noord-Holland, gemeente 
Waterland en de belangrijkste stakeholders zoals de 
bouwklankbordgroep en Polderraad besproken. In mei van 
dit jaar wordt het uitgewerkt ontwerp voor module 12, 
vastgesteld en gepresenteerd aan de belanghebbenden. 
(stap 3). 

Module 12a
Buitenwaartse asverschuiving

Module 12a ‘Westzijde Katwoude’

Stap 1 & 2
Het voorkeursalternatief, de best passende oplossing 
om de dijk te versterken, voor module 12a is bijna gelijk 
aan module 11a. Er is gekozen voor een buitenwaartse 
asverschuiving. Op een aantal locaties kan de dijk 
niet verder opschuiven richting het water, omdat daar 
buitendijkse bebouwing aanwezig is. Om de dijk ook 
hier veilig te maken wordt maatwerk toegepast. Om tot 
een maatwerk oplossing te komen, gaan we de komende 
maanden in gesprek met direct betrokkenen. Begin april 
2021 is het voorkeursalternatief door het bestuur van het 
hoogheemraadschap vastgesteld. De volgende stap is het 
aanvragen van de vergunningen. 

Module 12b ‘Nieuwendam’

Stap 1 
Bij Module 12b moet de steenbekleding vervangen 
worden. Dit is het stuk dijk bij het nieuw te bouwen 
gemaal Monnickendam. Het vervangen van de steen-
bekleding wordt meegenomen in het project N247 
van provincie Noord-Holland. 



Meer informatie, vragen of opmerkingen?
Kijk voor meer informatie op de website, hhnk.nl, dijkversterking Katwoude. Heeft u behoefte om 
bovenstaande informatie te bespreken of heeft u vragen? Twijfel niet en maak een afspraak met ons of 
kom naar het digitale inloopspreekuur op maandag 19 april tussen 16.00 en 18.00 uur. Wij zitten klaar om 
uw vragen te beantwoorden. Wilt u zich aanmelden, stuur een mail naar polderkatwoude@hhnk.nl of bel 
naar 072-582 8282. Wilt u liever een persoonlijk gesprek dan kijken we hoe we hier binnen de geldende 
coronamaatregelen vorm aan kunnen geven. Kortom, blijf niet zitten met vragen of onduidelijkheden, wij 
geven graag een toelichting, dus neem vooral contact met ons op.

Vernieuwen van de 
steenbekleding
Aan de buitenkant, de waterkant van de dijk, ligt 
steenbekleding. Deze steenbekleding zorgt ervoor dat de 
dijk beschermd is tegen golven en ligt tot op driekwart 
van de dijk. Het is een belangrijk onderdeel van een 
veilige dijk. De steenbekleding is op dit moment deels 
verstopt onder de begroeiing die er de afgelopen 100 jaar 
overheen en tussen is gegroeid. Als onderdeel van de 
dijkversterking zorgen we ervoor dat de steenbekleding 
weer aan de huidige veiligheidseisen voldoet. Dat 
betekent dat de steenbekleding, waar nodig, wordt 
vervangen door een betonnen zetsteen (Basalton).  
De steenbekleding komt iets minder hoog op de dijk te 
liggen ten opzichte van de huidige situatie, tot ongeveer 
halverwege de dijk.  
Om u een indruk te geven hoe de nieuwe situatie er 
ongeveer uit komt te zien, zie bijgaande foto. 
Wilt u meer weten over wat steenbekleding is, kijk dan 
op: www.markermeerdijken.nl/markermeerdijken/
dijkbekleding

Verkeersveiligheid  
in de polder
In overleg met de Polderraad Katwoude, gemeente 
Waterland en AMMD kijken we naar de mogelijkheden 
om de verkeersveiligheid in de polder Katwoude te 
verbeteren. Uit de bewonersavonden en de werkgroep 
is de nadrukkelijke wens naar voren gekomen om de 
verkeersituatie van de Hoogedijk veiliger te maken.  
De ambitie is om de dijkversterkingswerkzaamheden te 
combineren met het veiliger inrichten van de Hoogedijk. 

Persoonlijke boodschap  
en achtergrondinformatie  
op de website
Vanwege de geldende coronamaatregelen kunnen 
we de informatie helaas nog niet met u delen op een 
bewonersavond. Om de boodschap toch persoonlijk 
te maken hebben de omgevingsmanagers van het 
hoogheemraadschap, Wineke Straatsma en Joël 
Verstoep, een kort filmpje opgenomen om op 
locatie uit te leggen hoe we gekomen zijn tot een 
voorkeursalternatief bij module 11a en 12a.  
Deze vlog en alle achtergrondinformatie is te 
bekijken op hhnk.nl/dijkversterking-Katwoude. 

https://www.hhnk.nl/dijkversterking-katwoude/

