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Geachte heer/mevrouw,
Met deze brief willen wij u informeren over de versterking van de Markermeerdijken. Het is namelijk
al enige tijd geleden dat we contact met u hebben gehad. Daarom we willen u graag op de hoogte
stellen van de laatste stand van zaken. Niet alleen over het gehele project, maar juist ook over de
aankomende versterking bij in de buurt.
Uitspraak Raad van State
De dijkversterking van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Durgerdam kan doorgaan. De Raad van
State oordeelde op 22 april jl. dat Gedeputeerde Staten van Noord-Holland het projectplan voor de
dijkversterking van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier terecht goedkeurden. Ook de
bezwaren tegen verschillende andere besluiten die de uitvoering van de dijkversterking mogelijk maken, zijn ongegrond verklaard.
Inmiddels zijn op verschillende locaties de werkzaamheden begonnen. O.a. tussen Warder en Edam
wordt de komende periode de buitendijkse werkbaan aangebracht.
Ontwerp
Het ontwerp voor de versterking van de dijk nabij uw woning wordt in het najaar van 2020 verder
uitgewerkt. De wijze van dijkversterking wordt dan meer gedetailleerd ontworpen. Daarnaast wordt
ook de werkwijze verder uitgewerkt. De inrichtingselementen worden in dit ontwerp nog niet verwerkt.
Zodra het ontwerp verder is uitgewerkt, nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst.
Realisatie
In het najaar van 2020 start de aanleg van loswal 5 in de bocht nabij het Noordeinde ter hoogte van
Kras Recycling. Conform de huidige planning verwachten wij in de eerste helft van 2022 te starten
met de realisatie van de dijkversterking ter hoogte van het Noordeinde.
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Meer weten?
Op onze website www.markermeerdijken.nl vindt u informatie over de voorbereidingen op de dijkversterking en waar de Alliantie op dit moment aan het werk is. 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,

Herman van den Brink
Omgevingsmanager Deelgebied Midden

