
Alliantie Markermeerdijken

UO-Aanleg M12a – tussentijdse bijeenkomst
28-03-2023



Voorstellen: Doede Boomsma, omgevingsmanager



1. Toelichting processtappen 19.00 – 19.05

2. Toelichting op concept UO-aanleg M12a 19.05 – 19.15

3. Bereikbaarheid 19.15 – 19.35

4. Communicatiemiddelen 19.35 – 19.40

5. Afronding & suggesties en vragen 19.40 – 20.00

Agenda
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M12a Katwoude West



Terugblik: uitgewerkt ontwerp opleverfase (2022) 

Oost
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losvoorziening



Gehanteerde criteria kraanopstelling damwanden

In de fase van het uitgewerkt ontwerp (2022) was ‘t uitgangspunt dat de 
damwand vanaf de dijkkruin zou worden aangebracht. Bij nadere uitwerking 
blijkt dat de dijk niet overal stabiel genoeg is. Daarom is de 
uitvoeringsmethodiek herzien, uitgaande van de volgende criteria:

• Uitvoerbaarheid

• Risico’s

• Kosten

• Bereikbaarheid en omgeving

→ Uitkomst: 2 varianten voor de kraanopstelling



Kraanopstelling: 2 varianten

Variant 1: op de weg
Hierbij wordt een deel van de dijk aan binnenzijde 
ontgraven. De heistelling komt op dubbele 
draglineschotten te staan. Hieronder wordt zand 
aangebracht om een vlakke ondergrond te creëren. De 
heistelling werkt zich achteruit in oostelijke richting.

Variant 2: op de werkbaan
Nadat de werkbaan is aangebracht, wordt een deel van 
de dijk aan buitenzijde ontgraven. De heistelling komt 
op de werkbaan te staan. 
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Kraanopstelling west

❖ Lengte damwand: circa 175m
❖ Uitvoering: Q3-2024*

❖ Werkwijze aanbrengen: vanaf de weg (variant 1)
❖ Doorlooptijd: circa 3 weken
❖ Omleiding: tot aan Huiberts via N247; de rest via N517 - Zeilhoek via tijdelijke toegangsweg (zie volgende dia) 
❖ Fietsers: doorgang met verkeersmaatregelen en stop & go momenten

1

*Datum is indicatief: planning is nog niet opgesteld. Meer duidelijkheid bij volgende bijeenkomst 



Kraanopstelling midden

❖ Lengte damwand: circa 80m
❖ Uitvoering: Q3-Q4-2024*

❖ Werkwijze aanbrengen: zowel vanaf de weg (variant 1, blauw) als vanaf de werkbaan (variant 2, rood)
❖ Doorlooptijd aanbrengen damwand: circa 1 week
❖ Omleiding: tot aan Willig via N247; de rest via N517
❖ Toegang Zeilhoek vanaf N517 via tijdelijke toegangsweg tijdens werkzaamheden damwand west 
❖ Fietsers: doorgang met stop & go momenten
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Tijdelijke toegangsweg

*Datum is indicatief: planning is nog niet opgesteld. Meer duidelijkheid bij volgende bijeenkomst 



Kraanopstelling oost

❖ Lengte damwand: circa 120m
❖ Uitvoering: Q3-Q4-2024*

❖ Werkwijze aanbrengen: zowel vanaf de weg (variant 1, blauw) als vanaf de werkbaan (variant 2, rood)
❖ Doorlooptijd aanbrengen damwand: circa 2 weken
❖ Omleiding: tot aan Hoogedijk 37 via N247; de rest via N517
❖ Toegang Hoogedijk 34 en 35 via meest westelijke oprit 
❖ Fietsers: doorgang met stop & go momenten
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*Datum is indicatief: planning is nog niet opgesteld. Meer duidelijkheid bij volgende bijeenkomst 



Samenvatting bereikbaarheid

Tijdens aanbrengen damwanden beperking bereikbaarheid op 3 niveau’s:

1. Heel polder Katwoude: doorgaande route N247 – N517 wordt tijdelijk 
onderbroken. Uitvoering zoveel mogelijk opeenvolgend. Volgorde nog nader te 
bepalen.

2. Erven en percelen blijven bereikbaar vanaf 1 zijde, omrijden noodzakelijk 
afhankelijk van bestemming. Toepassing maatwerkvoorzieningen bij o.a. 
buitendijkse woningen en jachthaven.

3. Voor fietsers en voetgangers blijft de polder open. Tijdens heiwerkzaamheden 
inzet verkeersmaatregelen met stop & go momenten van 5 à 10 minuten.



Suggesties, vragen, opmerkingen?



Vooruitblik

• Vervanging middenspanningskabel door Liander (week 15 t/m 24-2023*)

• Separate bijeenkomst bewoners nabij damwand. Uitleg hoe aanbrengen 
damwand gaat, en welke invloed dit heeft. AMMD werkt dit onderdeel eerst zelf 
verder uit.

• Toelichting uitvoeringsontwerp heel polder Katwoude in juni/ juli 2023

*Genoemde uitvoerinsgperiode kan nog wijzigen. Doelstelling van Liander is tussen 16 april en 31 juli de MS-kabel te vervangen.



Te gast op de dijk

• Wij zijn gastvrij en aanspreekbaar

• Wij zijn voorspelbaar: we communiceren duidelijk en op tijd

• Wij zijn trotse en zorgvuldige bouwers

• Wij zijn ons bewust van de hinder en nemen passende 

maatregelen

• Veiligheid gaat voor alles, binnen én buiten de bouwhekken



Communicatiemiddelen

• Website (www.markermeerdijken.nl)

• Nieuw: Markermeerdijken in App Store/ Play Store

• Nieuwsbrieven

• Bewonersbrieven

• Bijeenkomsten

• Bouwklankbordgroep-bijeenkomsten

• Exporuimte projectkantoor Hoogedijk 1D



Vragen?

• Heeft u nog vragen of opmerkingen over het 

uitvoeringsontwerp? Na afloop ook aan 

omgevingsmanager Doede Boomsma via 

contact@markermeerdijken.nl of 0299-224510 

(projectkantoor Katwoude)

• Deze presentatie terugkijken: 

www.markermeerdijken.nl onder Module 12a of 

in onze Markermeerdijken App

mailto:contact@markermeerdijken.nl
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