
7 december 2022

Presentatie Realisatiefase Module 13, 14, 15



Welkom - programma

19:00 – 19:15 – Inloop en ontvangst

19:15 – 20:15 - Presentatie en toelichting realisatiefase

20:15 – 21:00  - Afsluiting met informatiemarkt mogelijkheid tot 
stellen van individuele vragen



Toegevoegde sheet naar aanleiding informatieavond

Toezeggingen leefbaarheid module 14

- AMMD zaait, zodra de temperatuur het toelaat, in het voorjaar (maart-mei 2023) 
de kruin van de dijk in met gras. Na ontkieming wordt het hekwerk verwijderd en 
wordt een hekwerk aan de andere kant van de kruin geplaatst. Zo wordt de kruin 
in 2023, 2024 en 2025 weer toegankelijk tot aanvang van de 
afbouwwerkzaamheden in 2026.

- AMMD biedt bewoners aan de dijk in 2023, 2024 en 2025 toegang tot het water. 
Voor 2023 onderzoeken we in gezamenlijkheid hoe en wanneer, en op welk 
moment dit kan aanvangen. We zetten ons maximaal in om dit voor de zomer te 
realiseren.



Waarom zijn wij hier vanavond?

• Planning

• Gevolgen

• Werkwijze

• Vragenrondes per onderwerp



Aangepaste planning

• Module 15 --> afbouw dijk 2024 / 2025 / 2026

• Module 14 --> afbouw dijk 2026

• Module 13 --> afbouw dijk 2023



Planning
Oude planning Nieuwe planning

M13:

- Start afbouw dijk Begin 2024 Medio 2023

- Dijkveilig Medio 2025 Eind 2023

- Start opruimen/afwerken werkbaan Begin 2026 Eind 2026

M14:

- Start afbouw dijk Medio 2024 Medio 2026

- Dijkveilig Medio 2025 Eind 2026

- Start opruimen/afwerken werkbaan Begin 2026 Eind 2026

M15:

- Start afbouw dijk Begin 2022 Begin 2024

- Dijkveilig Medio 2025 Eind 2026

- Start opruimen/afwerken werkbaan Eind 2025 Begin 2025



Ligging van dit gebied



Ligging van dit gebied en wat maakt het gebied bijzonder?

• Het werk in Module 14 en 15 is zeer complex door ligging en ondergrond

• Slechte bereikbaarheid

• Grillige en zeer slappe ondergrond 

• Smalle dijk tussen twee wateren

• Smalle dijk tussen water en diepe polder

• Over de weg alleen bereikbaar via Provinciale weg

Kinselmeer

Markermeer Markermeer

Blijkmeer 
polder



Waarom draagt dat bij aan vertraging?

• Door ruimtegebrek minder 
mogelijkheden om vertraging in te 
halen

• Geen alternatieve routes mogelijk

• De grond is op locaties zeer slap

• Dijk moet stabiel en in balans zijn en 
blijven



Vragenronde vernieuwde planning

Komende onderwerpen:
- Planning afbouw van de dijk
- Gevolgen aangepaste planning

Informatiemarkt



Afbouw van de dijk

Startvoorwaarde: ondergrond is op sterkte en stabiel

Start met ontgraven van de voorbelasting Klei aanbrengen op de dijk



Afbouw van de dijk

Plaatsen Basalton

Teenschot, geotextiel en grind 



Afbouw van de dijk

Verwijderen stenen langs de 
werkbaan voor in de kreukelberm

Basalton met ringslang verblijf



Waarom kan het niet sneller?

Van april t/m september kunnen wij klei aanbrengen op de dijk, afhankelijk van het 
weer met regen lig je stil.

• Eerst de onderlaag klei die hergebruiken wij uit het project de bestaande dijk 
wordt her geprofileerd en evt. aangevuld.

• Daarna komt de categorie 1 klei (de echte dijkenklei) uit België.

Tussen nov en mrt geen geplande afbouwwerkzaamheden i.v.m. werkbaar weer en 
kwaliteitseisen dijk.

Ecologische beperkingen in de periode van oktober tot april vanuit de wet 
natuurbescherming. Rustgebied van o.a. de smient, kuifeend en grauwe gans



Aan en afvoer materialen

- Loswal M15 (75%):

- Klei aanvoer 

- Basalton aanvoer

- Stortsteen aanvoer

- Zand afvoer

- Loswal M14 (20%): 

- Klei aanvoer

- Zand afvoer 

- Via de weg (<5%):

- Asfalt/fundering aanvoer

- Afvoer van vrijkomende materialen

- Inrichtingselementen aanvoer

- Materieelstukken

Loswal 
M15

Loswal 
M14



Gevolgen aangepaste planning

M13: 

Eerder klaar en opleveren

M14:

Werkbaan blijft in tact in de jaren 2023, 2024 en 2025

M15:

Afsluiting Kinselmeer tot eind 2024

Toegangspoorten langer open, behalve tijdens kort durende werkzaamheden en 
opleveren in 2026



Vragenronde gevolgen planning

Komende onderwerpen:
- Einde presentatie

Informatiemarkt



Einde presentatie


