Aan de bewoners van

Datum

Contactpersoon

12-10-2021

Fiona Segers

Onderwerp

Documentnummer

Telefoonnummer

Informatiebrief update
werkzaamheden oeverdijk

AMMD-0016275

0299-224510

Geachte heer/mevrouw,
De Alliantie Markermeerdijken begon in oktober 2019 met de dijkversterking in Module 2 Strand Hoorn
en Module 3 Grote Waal en De Hulk. Dit betreft respectievelijk het dijktraject tussen schouwburg Het
Park – de Galgenbocht en de Galgenbocht – De Weel/Bedijkte Waal (voormalige dijkdoorbraak ten
noorden van Schardam). Inmiddels is de aanlegfase grotendeels afgerond. 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 in Module 2 en 3 door het realiseren van een oeverdijk, een innovatieve dijkversterking in de vorm
van een zandige vooroever met strekdammen. Hierdoor is de dijk weer voor de komende 50 jaar
veilig. De werkzaamheden aan de oeverdijk startten eind 2019 met wat we de aanlegfase noemen. In
de aanlegfase vinden voornamelijk voorbereidende werkzaamheden plaats, zoals de inrichting van het
werkterrein, en grondwerkzaamheden (voorbelasting). Voor de oeverdijk is in drie ophogingslagen
zand aangebracht voor het versterken van de ondergrond.
Ook in de aanlegfase is de waterveiligheid gewaarborgd door onder andere het aanbrengen van
tijdelijke damwanden bij gemaal Westerkogge. Daarnaast zijn maatregelen genomen om de
waterkwaliteit van het tussenwater te bewaken en het water in de tijdelijke situatie te kunnen
doorspoelen. 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. Zo zijn waterwagens ingezet en er is een antistuif-laag aangebracht. In het
broedseizoen zetten we onder andere speciaal getrainde honden in om nesten op de oeverdijk te
voorkomen.
De werkzaamheden voor de realisatie van de nieuwe inlaat bij gemaal Westerkogge zijn inmiddels
afgerond. De nieuwe inlaat is gereed en in gebruik.
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Vooruitblik: wat gaan we de komende tijd doen?
De afgelopen maanden is de aanlegfase van de oeverdijk in Module 2 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. In Module 3 wordt de laatste voorbelasting aangebracht in november
ter hoogte van de strekdammen bij gemaal Westerkogge. Hierna gaat ook hier een rustperiode in.
Nadat de ondergrond voldoende is versterkt, start de opleverfase van de dijkversterking. In de
opleverfase vinden werkzaamheden plaats die de oeverdijk zijn definitieve vorm geven, inclusief
inrichting. Hierbij valt te denken aan het aanbrengen van de definitieve steenbekleding bij de
strekdammen, het inrichten van het tussenwater en het natuurgebied ter hoogte van De Hulk en het
realiseren van een doorgaande fiets- en wandelverbinding op de oeverdijk (m.u.v. van het
natuurgebied ter hoogte van De Hulk). Ook de constructieve werkzaamheden bij gemaal Westerkogge
worden dan afgerond en de tijdelijke damwanden worden dan weer verwijderd. Deze werkzaamheden
starten in de zomer van 2022 en duren bij elkaar ongeveer een jaar.
In opdracht van gemeente Hoorn start de Alliantie binnenkort met de eerste voorbereidende
werkzaamheden voor de realisatie van het stadsstrand op de oeverdijk in Module 2. In oktober en
november 2021 wordt daarom extra voorbelasting aangevoerd direct op locatie in Module 2 en deels
in een depot op de oeverdijk in Module 3. Deze werkzaamheden duren circa drie à vier weken.
Aansluitend vindt grondwerk plaats voor het verwerken van de voorbelasting en er wordt verticale
drainage aangebracht. Het grondwerk bestaat uit kortstondige lokale activiteiten die tot het einde van
het jaar duren. Het aanbrengen van de verticale drainage duurt circa een week. Hierna gaat ook hier
een rustperiode in voor het versterken van de ondergrond. De opleverwerkzaamheden volgen in 2022
en 2023.
Wat merkt u ervan?
Waar gewerkt wordt, is sprake van overlast. Dat is helaas niet helemaal te voorkomen. Om hinder
zoveel mogelijk te beperken, neemt de Alliantie een aantal maatregelen. De voorbelasting (zand) voor
het laatste deel van Module 3 en voor het stadsstrand in Module 2 wordt net als de eerder
aangebrachte voorbelasting ten behoeve van de oeverdijk aangevoerd vanaf het water. Het materieel
dat het grondwerk uitvoert, is voorzien van ‘stille ruis’ i.p.v. piepende achteruitrijsignalen om
geluidsoverlast te beperken. Het gebruik van verlichting wordt waar mogelijk beperkt en benodigd
licht wordt zoveel mogelijk op het werkgebied gericht. De werkzaamheden voor het stadsstrand
vinden overdag plaats en dus niet in de avond.
Buiten de bovenstaande werkzaamheden, vinden in de rustperiode 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 opleverfase in de zomer van 2022 geldt net als in de aanlegfase dat we passende maatregelen
zullen nemen om hinder zoveel mogelijk te beperken. Te zijner tijd wordt u hier nader over
geïnformeerd.
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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.
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

