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Geachte heer/mevrouw, 

 

Met deze brief willen wij u informeren over de huidige stand van zaken van de dijkversterking langs 

het Noordeinde in Volendam (module 10).  

 

Vorig jaar mei heeft u van ons een brief ontvangen, waarin wij hebben aangegeven dat het ontwerp 

van de versterking van de dijk nabij uw woning in het najaar van 2020 verder zou zijn uitgewerkt en 

de wijze van dijkversterking meer gedetailleerd zou zijn ontworpen. Daarnaast hadden we toen  

gepland om in de eerste helft van 2022 te gaan starten met de realisatie van de dijkversterking ter 

hoogte van het Noordeinde.     

 

Ontwerp 

Wij melden u dat de planning voor het ontwerp van de dijkversterking voor het Noordeinde is  

gewijzigd. De redenen hiervoor zijn divers. Zo blijkt dat de uitwerking van de ontwerpen voor de 

dijkversterking van andere modules, die eerder op de planning stonden, meer tijd hebben gevergd 

dan gepland. Dit heeft dan direct gevolgen voor de planning van de daarna komende modules, waar-

onder module 10 Noordeinde Volendam.  

Het is van belang dat het definitieve ontwerp (DO) zorgvuldig wordt uitgewerkt om zo het risico te 

vermijden dat we in de uiteindelijke uitvoeringsontwerpen (UO) ongewenste verrassingen  

tegenkomen die grote aanpassingen vergen. We investeren in een gedegen voorbereiding voordat we 

kunnen gaan uitvoeren. 

 

Nieuwe planning ontwerp 

Inmiddels zijn we gestart met de uitwerking van het DO voor Module 10. De verwachting is dat we 

deze in maart/april 2022, door middel van een informatiebijeenkomst, aan u kunnen presenteren. 
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Realisatie 

Loswal 5, in de bocht nabij het Noordeinde ter hoogte van Kras Recycling, is inmiddels aangelegd. 

Voor aanvang van de werkzaamheden in 2022, ter plekke van de Zeedijk (module 9) wordt deze loswal 

verder ingericht voor het laden en lossen van schepen. Conform de huidige planning verwachten wij 

in het voorjaar van 2023 te starten met de realisatie van de dijkversterking ter hoogte van het 

Noordeinde. 
 

  

Meer weten?   

Op onze website www.markermeerdijken.nl vindt u informatie over de voorbereidingen op de dijkver-

sterking en waar de Alliantie op dit moment aan het werk is. Heeft u naar aanleiding van deze brief 

nog vragen of opmerkingen, neemt u dan contact met ons op via contact@markermeerdijken.nl of 

telefonisch via 0299-224510.    

 
Met vriendelijke groet,   

 

 

 

 

Herman van den Brink 

Omgevingsmanager Deelgebied Midden 
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