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Beste bewoner,
Op 5 september start de Alliantie Markermeerdijken met het versterken van de dijk in Module 9,
Broeckgouw Edam-Volendam. Met deze brief informeren wij u over deze werkzaamheden.
Hoe versterken we de dijk?
We versterken de Markermeerdijken in module 9, Broeckgouw Edam – Volendam, aan zowel aan de
binnenkant (binnendijks) als de buitenkant (buitendijks). Binnendijks plaatsen we in het
noordelijkste gedeelte van de module en ter hoogte van gemaal Volendam een damwand om de dijk
te versterken. Daarnaast versterken we binnendijks de ondergrond van de weg en de berm ter
hoogte van de graslandpercelen. Ten zuiden van het gemaal Volendam vindt buitendijks een
versterking plaats door een buitenwaartse asverschuiving.
In de eerste fase van de versterking in deze module gaan we aan de slag met de binnenwaartse
versterking tussen perceel Zeedijk 2 en het gemaal Volendam, zoals weergegeven in afbeelding 1 op
de volgende pagina.
Planning en werkzaamheden
Inmiddels zijn we gestart met enkele voorbereidende werkzaamheden, zoals het plaatsen van
afrastering op de percelen en het verplaatsen van lichtmasten.
Aanbrengen zand voor voorbelasting
Vanaf 5 september starten we met de binnenwaartse versterking door het aanbrengen van lagen
zand voor de voorbelasting. Het zand wordt aangevoerd met trekkers met aanhangwagens vanaf de
loswal bij kaap Noordeinde. Aan het eind van dit jaar gaan we de tijdelijke weg tussen de percelen
Zeedijk 1 en 2 aanbrengen, waarna we verder gaan met het aanbrengen van de voorbelasting op de
huidige weg. Deze werkzaamheden duren tot mei volgend jaar.
Dijkovergangen
Om de Zeedijk te kunnen bereiken vanaf de loswal en de buitendijkse werkbaan worden er twee
tijdelijke dijkovergangen voor het bouwverkeer gemaakt. Eén hiervan is al klaar en ligt ter hoogte
van de loswal, de tweede wordt volgend jaar aangelegd ter hoogte van het gemaal.
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Afbeelding 1: planning dijkversterking Module 9

Hoe voeren we het materiaal aan?
Via het water
Voor de versterking van de dijk zijn grote hoeveelheden zand, grond, klei en stenen nodig. Om de
overlast in de omgeving te beperken voeren we ruim 95% van deze materialen aan via het water,
hiervoor gebruiken we de loswal bij de kaap Noordeinde en later de buitendijkse werkbaan. De
overige 5% van het materiaal komt via de openbare weg.
Over de weg
Voor de aanvoer van materiaal over de openbare weg hebben we in overleg met gemeente EdamVolendam een transportroute voor ons bouwverkeer gekozen. Het bouwverkeer komt vanaf de N247
bij Edam via de Singel, de Dijkgraaf Poschlaan, Zuidpolderlaan, Dijkgraaf de Ruiterlaan en
Julianaweg.
Wat merkt u ervan?
We werken aan de dijk van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 19.00 uur en proberen de
overlast voor u zoveel mogelijk te beperken. Toch is het mogelijk dat u hinder ondervindt in de vorm
van geluid, stof of licht in de donkere periodes. Bij overlast kunt u altijd contact opnemen met de
omgevingsmanager.
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Veiligheid en toegankelijkheid
Werkterrein
Om de veiligheid van het publiek te garanderen wordt de loswal en het buitendijkse werkterrein
afgesloten met een afrastering of een bouwhek.
Bereikbaarheid
Vanaf 5 september 2022 tot mei 2023 wordt de Zeedijk afgesloten voor al het verkeer, behalve
bestemmingsverkeer. Verkeer wordt omgeleid door middel van bebording. Wij willen de bewoners
van de Zeedijk verzoeken de volgende ontsluitingsroutes te gebruiken:
•
Augustus 2022 – Februari 2023
o Via Julianaweg: perceel Zeedijk 1, 1a, 1b, 1f en 1g
o Via Keetzijde: perceel Zeedijk 2, 2a, 3, 3a en 3b
•
Maart 2023
o Via Keetzijde: perceel Zeedijk 1, 1a, 1b, 1f, 1g, 2, 2a, 3, 3a en 3b
•
April – Mei 2023
o Via Julianaweg: perceel Zeedijk 1, 1a, 1b
o Via Keetzijde: perceel Zeedijk 1f, 1g, 2, 2a, 3, 3a en 3b
Mocht bovengenoemde planning wijzigen, dan zullen wij u hierover informeren.
Het wandelpad op de dijk blijft komend jaar toegankelijk. Tijdens de uitvoering van de
dijkversterking ten zuiden van het gemaal Volendam is het niet mogelijk om te zwemmen op locaties
langs het Noordeinde.
Meer weten?
De laatste stand van zaken over de werkzaamheden vindt u op www.markermeerdijken.nl onder het
kopje ‘Waar zijn we aan het werk?’. Bij module 9 ‘Broeckgouw Edam/Volendam’ vindt u
achtergrondinformatie waaronder een animatiefilm over hoe we de dijk versterken en de presentatie
van de informatiebijeenkomst van 28 juni 2022.
Mocht u naar aanleiding 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,

Renie Ralduin
Omgevingsmanager Deelgebied Midden

