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Geachte heer/mevrouw,
In oktober 2020 is de Alliantie Markermeerdijken gestart met het versterken van de
Markermeerdijken in module 4, De Kogen. Deze module loopt van de noordzijde van De Weel tot en
met de Floriskoog. Inmiddels zijn de versterkingswerkzaamheden herstart na een rustperiode van
een jaar. Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren zal het kruispunt Laag-Schardammerweg
IJsselmeerdijk tijdelijk worden afgesloten.
In de brief van 18 mei 2022 hebben wij de afsluiting van het kruispunt Laag-Schardammerweg en
IJsselmeerdijk aangekondigd. Inmiddels is de datum van de afsluiting bekend en in overleg met de
dorpsraad van Schardam versturen wij u deze brief met meer informatie hierover.
Waarom?
Ter hoogte van het kruispunt Laag-Schardammerweg en de IJsselmeerdijk zal de as van de dijk iets
meer naar het Markermeer worden verschoven. Het kruispunt zal worden heringericht waardoor het
verkeer vanaf Schardam voorrang zal moeten gaan verlenen aan het doorgaande verkeer dat over
de IJsselmeerdijk en de Laag-Schardammerweg rijdt. Om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren
zal het kruispunt tijdelijk moeten worden afgesloten.
Wanneer?
De weg wordt afgesloten vanaf maandag 20 juni 2022 tot en met oktober 2022. Deze afsluiting
geldt voor al het verkeer: voor fietsers, voetgangers en gemotoriseerd verkeer.
Wat merkt u er van?
De parkeerplekken ter hoogte van Schardam blijven bereikbaar. Woningen en bedrijven blijven ten
alle tijden bereikbaar via omleidingsroutes.
Fietsers en voetgangers
Fietsers en voetgangers vanaf Etersheim richting Schardam en Scharwoude (en terug) zullen via de
kleine koog over de dorpsweg worden omgeleid richting de Zesstedenweg (parallelweg N247). Op de
afbeelding op de volgende pagina zijn de afsluiting en de omleidingsroute voor fietsers en
voetgangers aangegeven.
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Omleidingsroute fietsers

Gemotoriseerd verkeer
Verkeer vanaf Warder richting Scharwoude (en terug) zal via de Warderweg, Oosteinde en de N247
worden omgeleid. Schardam zal vanaf de N247 te bereiken zijn via Etersheim (het Oosteinde) en de
IJsselmeerdijk.
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Meer weten?
De laatste stand van zaken over de werkzaamheden en de afsluitingen vindt u op
www.markermeerdijken.nl bij ‘waar zijn we aan het werk?’. Onder ‘Module 4: De Kogen’ vindt u
uitgebreide (achtergrond) informatie waaronder een animatiefilm over hoe we de dijk versterken en
de ontwerptekeningen.
Mocht u naar aanleiding van het lezen van deze brief nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u
dan contact met ons op via contact@markermeerdijken.nl of telefonisch via 0299-224510.
Met vriendelijke groet,

Emma de Bruijn
Omgevingsmanager Deelgebied Noord

