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Geachte mevrouw, heer, 

 

Via deze brief informeren wij u over de voorbereidingen van de dijkversterking van module 10, 

Noordeinde Volendam. 

 

Start werkzaamheden 

Zoals het er nu naar uitziet starten we 30 mei aanstaande met het aanbrengen van de buitendijkse 

werkbaan door het opspuiten van zand. Dit gebeurt vanaf de loswal bij de Kaap richting hotel 

Spaander. Voorafgaande aan de start voeren we voorbereidende werkzaamheden uit op het 

Noordeinde. Hieronder leest u wat wij in de tussentijd gaan doen. 
 

Proefsleuven en prikken 
Zoals bekend gaan we langs het bewoonde deel van het Noordeinde een hulpconstructie aanbrengen 

om de funderingen van de woningen te beschermen. Nu we precies weten waar het hulpscherm 

wordt aangebracht, doen we een laatste onderzoek naar mogelijke funderingsresten van een muralt-

muur en vervallen kabels en leidingen. In week 7 en 8 gaan we daarom langs het bewoonde deel 

van het Noordeinde proefsleuven graven en grondonderzoek doen door middel van prikken. De 

proefsleuven maken we om de 50 meter. Bij het prikken wordt om de meter onderzocht of er obsta-

kels in de ondergrond aanwezig zijn. Hiervoor wordt het trottoir en een deel van de weg afgezet met 

bebording. Het verkeer kan er gewoon langs.  

 

Damwandproef 
In week 7 gaan we een damwandproef houden bij loswal 5 bij de Kaap. Het doel van deze proef is 

om de grondvervormingen bij het inbrengen van een damwandplank te meten. Daarbij meten we 

ook de trillingen. Voor deze proef worden hellingmeetbuizen aangebracht. Om de damwandplanken 

veilig te plaatsen en deze meetbuizen te beschermen is het noodzakelijk om het voetpad af te slui-

ten. Het voetpad blijft afgesloten tot en met 24 februari 2023.  

 

Verplaatsen openbare verlichting 
De openbare verlichting op de buitenkruin van de dijk staat binnen het toekomstig werkterrein voor 

de dijkversterking. Omdat we het werkterrein moeten afzetten met een hekwerk, is het noodzakelijk 

om de openbare verlichting op het Noordeinde te verplaatsen naar de kant van de bebouwing. Het 

Noordeinde moet verlicht blijven voor de sociale veiligheid en de veiligheid van weggebruikers.  

 

Aan de bewoners van  
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Voor de nieuwe locaties van de straatverlichting is een lichtplan gemaakt, deze kunt u inzien op 

www.markermeerdijken.nl/volendam. In maart gaan we tien lichtmasten verplaatsen. 

 

Hekwerk 

Voor het afschermen van het werkterrein wordt in mei een 2 meter hoog gaashekwerk langs de dijk 

geplaatst. Dit hekwerk wordt op de scheiding van het trottoir en de weg in de grond geplaatst. Het 

trottoir op de buitenkruin is dan niet meer begaanbaar. Voetgangers, fietsers en gemotoriseerd ver-

keer delen vanaf dat moment de weg. Tijdens de hele uitvoeringsperiode van de dijkversterking blijft 

dit hek staan. In mei verwijderen we ook de openbare banken en plantenbakken en slaan deze tijde-

lijk op in het depot van de gemeente Edam-Volendam.  

  
Particuliere eigendommen 
Langs de dijk liggen en staan particuliere eigendommen, zoals steigers, surfplanken, een bootje en 

bankjes. Wij verzoeken de eigenaren deze vóór 1 mei aanstaande te verwijderen. Als ze voor die tijd 

niet zijn verwijderd, zullen wij deze verwijderen en afvoeren en kan er geen aanspraak meer op wor-

den gemaakt.  

 

Bouwkundige opnamen 
Voordat we starten met de uitvoering krijgen de woningen en bedrijfspanden langs het Noordeinde 

een bouwkundige opname. Dit wordt vóór aanleg van de werkbaan gedaan door het bedrijf Van 

Monsjou & partners. U ontvangt hierover nog een brief van ons en van Van Monsjou & partners met 

daarin de datum van uitvoering en de inloggegevens voor de website, hiermee kunt u de opname 

inzien. 

 

Save the date 
Op dinsdag 4 april aanstaande van 19.00-20.30 uur in hotel Spaander organiseren we weer 

een informatiebijeenkomst. Zet deze datum alvast in uw agenda. In maart ontvangt u van ons de 

definitieve uitnodiging. 

 

Meer weten?   

Op onze website www.markermeerdijken.nl/volendam vindt u meer informatie over de dijkversterking 

van het Noordeinde. Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen? Neemt u dan 

contact met ons op via contact@markermeerdijken.nl of via 0299-224510.    

 
Met vriendelijke groet,   

 

 

 

 

Herman van den Brink 

Omgevingsmanager  

  

mailto:contact@markermeerdijken.nl


Documentnummer 

AMMD-0021634 

 Pagina 

   3 

Datum 

2-2-2023 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

Overzicht data en activiteiten in deze brief 

Wij hebben u veel verteld in deze brief. Daarom zetten wij de weeknummers met de daarbij  

behorende werkzaamheden of activiteit nog een keer voor u op een rij. 
 

Wanneer Werkzaamheden / activiteit 

Week 7  Damwandproef loswal 5 

Week 7 en 8 Proefsleuven graven en prikken Noordeinde 

Week 10 - 14 Verplaatsen openbare verlichting 

Week 14 (4 april) Informatieavond hotel Spaander 

Vóór week 17 Verwijderen particuliere eigendommen door eigenaren 

Week 18 - 22 Plaatsing hekwerk voor bouwterrein 

Week 22 Start opspuiten buitendijkse werkbaan met zand 

 


