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Beste bewoner van  
polder Katwoude 

Zoals u wellicht weet zijn Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier (HHNK) en de 
Alliantie Markermeerdijken (AMMD) bezig met 
de voorbereiding van de dijkversterking in 
polder Katwoude. Met deze brief informeren 
wij u over de laatste stand van zaken en 
nodigen wij u uit om met ons mee te denken.

Werkgroep 
Om te komen tot passende ideeën, die niet alleen veilig 
zijn maar ook passen in deze unieke omgeving hebben 
we uw hulp nodig. In de video leggen we uit hoe we voor 
module 11a en 12a met bouwstenen de dijk weer veilig 
kunnen maken. Om te komen tot een ontwerp organiseert 
het hoogheemraadschap twee ontwerpsessies in een 
werkgroep. De werkgroep bestaat uit leden van het 
projectteam van HHNK/AMMD (ontwerpers, technische 
adviseurs), medewerkers van de gemeente Waterland, de 
provincie Noord-Holland en bewoners en ondernemers 
vanuit polder Katwoude, u dus. 
 Als u dat wilt nodigen u van harte uit om deel te 
nemen aan de werkgroep. U kunt zich hiervoor opgeven 
door een mail te sturen naar polderkatwoude@hhnk.nl. 
De werkgroep wordt nauw betrokken bij het proces om te 
komen tot geschikte oplossingen voor de dijkversterking 
en keuze van het voorkeursalternatief (de best passende 
manier om de dijk uiteindelijk te versterken).  
De definitieve planning van de werkgroep is nog 
niet bekend maar de eerste sessie zal na de zomer 
plaatsvinden, zodra u zich heeft opgegeven ontvangt u 
hierover meer informatie. 

Inloopspreekuur 2 juli 
Als u nog vragen heeft over het project naar aanleiding 
van de video, uw ideeën wilt delen, zorgen heeft of graag 
wat meer gedetailleerde informatie wilt hebben, dan 
nodigen wij u van harte uit voor het inloopspreekuur op 
donderdagavond 2 juli 2020 in het projectkantoor van de 
Alliantie Markermeerdijken (Hoogedijk 1D, Katwoude).  
 In verband met de coronamaatregelen geldt dat 
er niet meer dan tien personen tegelijk aanwezig mogen 
zijn. Daarom verdelen we de avond in drie tijdsloten  
19.00 – 19.30 uur | 19.45 – 20.15 uur | 20.30 – 21.00 uur. 
Tussen de tijdsloten wordt de ruimte schoongemaakt.  
Inschrijven voor het inloopspreekuur kan door uw naam  
en voorkeur voor tijdsslot te mailen naar: 
polderkatwoude@hhnk.nl Inschrijven voor het 
inloopspreekuur kan tot en met 28 juni.

Ik hoop u 2 juli te mogen verwelkomen. Graag tot ziens.

Met vriendelijke groet, 
Wineke Straatsma en Bas van de Heuvel 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en 
Alliantie Markermeerdijken
polderkatwoude@hhnk.nl, T 072 582 8282, www.hhnk.nl

Uw mening telt! 
Waar en hoe kunt u meedenken?

Bekijk onze video
Door de huidige coronamaatregelen is het niet mogelijk 
om een bewo ners    bijeenkomst te organi se ren, hierdoor 
informeren wij u zo veel mogelijk digitaal. Op de 
projectpagina www.hhnk.nl/werkindebuurt, gemeente 
Waterland staat een video. Hierin vertellen we meer over: 
• hoe en wanneer we de ontwerpen voor de 

dijkversterking van module 11 Pieterman en module 12 
Katwoude verder in detail gaan uitwerken; 

• waarom de dijk niet veilig genoeg is bij module 11a  
Jan Hagelhoek en module 12a Westzijde Katwoude;

• hoe we de veiligheidsopgave van module 11a en 12a 
met verschillende ‘bouwstenen’ kunnen oplossen;

• hoe u mee kunt denken over deze oplossingen om de 
dijk in de toekomst weer veilig te maken. 

https://www.hhnk.nl/dijkversterking-katwoude
https://www.hhnk.nl/dijkversterking-katwoude


Informatie over het project

In de 2e toetsronde in 2006, waarin de primaire 
waterkeringen in Nederland getoetst zijn op veiligheid,  
is circa 33 kilometer van de Markermeerdijken (Hoorn - 
Amsterdam) afgekeurd. Deze afgekeurde dijkvakken 
worden versterkt in het project Markermeerdijken  
(www.markermeerdijken.nl). De Alliantie Markermeer-
dijken (AMMD) voert deze opdracht uit. 
 
Bij de toets in 2006 zijn twee dijkvakken van polder 
Katwoude afgekeurd (module 11 ‘Pieterman’ & module 12 
‘Katwoude’). AMMD heeft voor deze modules al het 
voorlopig ontwerp uitgewerkt en de vergunningen 
(projectplan) zijn verleend. 

In 2011 zijn de andere delen afgekeurd: module 11a  
‘Jan Hagelhoek’, module 12a ‘Westzijde Katwoude’ en 
module 12b ‘Nieuwendam’. Hiervoor heeft HHNK de 
voorverkenning opgestart in 2018. 
 
Het is echter de wens van gemeente Waterland, provincie 
Noord-Holland (PNH), Hoogheemraadschap en 
belanghebbenden om de versterking van alle afgekeurde 
modules langs de polder Katwoude zoveel mogelijk 
tegelijkertijd uit te voeren door AMMD. Vandaar dat het 
hoogheemraadschap is gestart met de verkenning om in 
de toekomst de uitvoering van de werkzaamheden in 
polder Katwoude gezamenlijk uit te voeren, waardoor de 
overlast tot een minimum beperkt blijft.

Waar vindt u meer informatie
Op de websites www.hhnk.nl/werkindebuurt, 
gemeente Waterland en www.markermeerdijken.nl 
staat alle informatie over de verschillende modules  
in polder Katwoude. 

Verkenning

Verkenning

Planvorming

Planvorming

Gezamenlijke 
realisatie

Voorverkenning

Voorverkenning

Hier staan we met 
module 11a en 12a/12b 
• Voorverkenning afgerond
• Start participatie
• Richting Voorkeursalternatief

�       TUSSENSPRINT NODIG 
Participatie met de omgeving, voorkeurs-
alternatief vaststellen en vergunningen 
aanvragen en projectplan opstellen.

�             
Ambitie
Gezamenlijke 
realisatie van 
modules 11, 12, 
11a en 12a 
als één project.

 

Katwoude

Schellingwoude-
Durgerdam

Purmerend

Ransdorp

Module 11
Pieterman

Module 11a 
Jan Hagelhoek

Module 12
Katwoude

Module 12a 
Westzijde Katwoude

Tijdlijn dijkversterking polder Katwoude
Van een afgekeurde dijk naar een veilige dijk

Hier staan we met module 11 & module 12 
• Projectplan en vergunningen onherroepelijk 
• Voorlopig ontwerp optimaliseren naar defi nitief ontwerp

Verkenning 
Veiligheidsopgave bekend, oplossingen 
bedenken door middel van bouwstenen 
om te komen tot een ontwerp van de dijk. 
Vaststellen Voorkeursalternatief.

Planvorming 
Opstellen van de 
milieueffectrappor-
tage, aanvragen 
vergunningen.

Voorverkenning
Onderzoeken uitvoeren, 
ophalen informatie uit de 
omgeving om te komen tot 
een veiligheidsopgave.

Module 12b 
Nieuwendam AMMD

HHNK

Module 11 
& module 12

Module 11a 
& 12a/12b

Mocht u geen mogelijkheid hebben om zelf de video 
te bekijken of ons inloopspreekuur te bezoeken,  
dan maken we graag een afspraak met u om te kijken 
hoe we toch uw input kunnen verwerken. In dit geval 
kunt u ook mailen naar polderkatwoude@hhnk.nl. 

De Markermeerdijken beschermen 1,2 miljoen Noord-Hollanders tegen het water uit het 
Markermeer. Periodiek worden alle dijken in Nederland getoetst op veiligheid.  

http://www.markermeerdijken.nl
https://www.hhnk.nl/dijkversterking-katwoude
https://www.markermeerdijken.nl/markermeerdijken/12-katwoude_3202/

