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Geachte heer/mevrouw,
De Alliantie Markermeerdijken begon in maart 2021 met de aanlegfase van de dijkversterking bij
Module 1, Hoorn Binnenstad. Dit betreft het dijktraject tussen schouwburg Het Park en
Visserseiland. Met deze brief geven we u een update over de werkzaamheden die de afgelopen
maanden zijn uitgevoerd en wat u de komende tijd kunt verwachten.
Terugblik: wat hebben we de afgelopen maanden gedaan?
De Alliantie zorgt bij u in de omgeving voor droge voeten door het versterken van de dijk. Dit doen
we door het realiseren van een buitenberm tussen schouwburg Het Park en Visserseiland. Hierdoor is
de dijk voor de komende 50 jaar weer veilig. De versterkingswerkzaamheden voor dit specifieke
dijktraject startten dit jaar in maart 2021 met wat we de aanlegfase noemen. In de aanlegfase vinden
voornamelijk voorbereidende werkzaamheden plaats, zoals het inrichten van het werkterrein, en
grondwerkzaamheden (voorbelasting). Dit laatste is nodig voor het versterken van de ondergrond.
Pas daarna kan de buitenberm in zijn definitieve vorm worden aangebracht.
Ook in de aanlegfase is de waterveiligheid gewaarborgd door onder andere de aanleg van tijdelijke
steenbekleding. Daarnaast zijn maatregelen genomen om de nooduitgangen van de schouwburg en
de bluswatervoorziening voor de brandweer bereikbaar te houden tijdens de uitvoering. Naast de
versterkingswerkzaamheden zijn de afgelopen maanden ook maatregelen genomen om bijvoorbeeld
het verstuiven van zand zoveel mogelijk te beperken en om het werkterrein ‘broedvrij’ te houden.
Tijdens het grondwerk is ook een oude houtwal blootgelegd waar meerdere archeologisch waardevolle
vondsten zijn gedaan, waarvan een deel te bezichtigen is in Minimuseum De Waterwolf te Etersheim.
Vooruitblik: wat gaan we de komende tijd doen?
Deze zomer is de aanlegfase van de dijkversterking tussen schouwburg Het Park en Vissereiland
afgerond en is een zogenoemde rustperiode van circa 1 jaar ingegaan. Deze rustperiode is nodig voor
het versterken van de ondergrond. Gedurende de rusttijd blijven we de dijk monitoren om het gedrag
van de ondergrond te volgen. Indien nodig worden anti-stuifmaatregelen ingezet en kleinschalige
beheer- en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Ook zal de dijk in aanloop naar en tijdens de
opleverfase weer ‘broedvrij’ worden gehouden.
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Nadat de ondergrond voldoende is versterkt, start de opleverfase van de dijkversterking. In de
opleverfase vinden werkzaamheden plaats die de dijk zijn definitieve vorm geven, inclusief inrichting.
Hierbij valt te denken aan het verwijderen van de tijdelijke voorbelasting en steenbekleding en het
aanbrengen van een definitieve klei- en graslaag en steenbekleding op de buitenberm. Hier wordt een
doorgaande fiets- en wandelverbinding gerealiseerd. Deze werkzaamheden staan gepland in de zomer
van 2022 en duren circa drie tot vier maanden.
Wat merkt u ervan?
In de rustperiode vinden geen versterkingswerkzaamheden plaats. Dit betekent echter niet dat er
geen activiteit is. Zoals aangegeven blijft de dijk wel gemonitord worden en er worden indien nodig
maatregelen getroffen tegen het stuiven van zand en voor beheer en onderhoud. Hier verwachten we
echter niet veel overlast van. Let op: ook al ligt de dijk in rust, het is en blijft een werkterrein dat een
verboden gebied betreft voor onbevoegden in verband met veiligheid. In de rustperiode is het pad op
de kruin van de bestaande dijk wel weer open voor voetgangers. Het pad aan de waterzijde van de
schouwburg blijft tijdens de gehele uitvoering gesloten.
In de opleverfase zullen wel weer versterkingswerkzaamheden plaatsvinden aan de dijk. Net als in de
aanlegfase geldt ook dan dat daar waar gewerkt wordt, mogelijk sprake is van overlast. Dat is helaas
niet geheel te voorkomen. Ook in de opleverfase zullen we passende maatregelen nemen om hinder
waar mogelijk te beperken. In de komende maanden wordt het inrichtingsontwerp en de werkplannen
voor de opleverfase nader uitgewerkt. Te zijner tijd wordt u hier nader over geïnformeerd.
Op 14 oktober aanstaande van 19.00-20.30 uur houden we wel al een online bijeenkomst over de
steiger in Module 1 Hoorn Binnenstad. Tijdens deze bijeenkomst wordt uitleg gegeven over de laatste
stand van zaken ten aanzien van het ontwerp van de terug te brengen steiger en over de
vervolgstappen (proces). Hierover is een aparte uitnodigingsbrief verstuurd.
Meer weten?
Op onze website www.markermeerdijken.nl vindt u meer informatie over de versterking van
de Markermeerdijken en waar we op dit moment aan het werk zijn (Wat gebeurt waar?). Onder
diezelfde rubriek vindt u meer informatie over de dijkversterking per module, waaronder de module
filmpjes en ander communicatiemateriaal. U vindt daar ook de bewonersbrief met een update van de
werkzaamheden Module 2 Strand Hoorn.
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,

Fiona Segers
Omgevingsmanager Deelgebied Noord

