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Geachte heer/mevrouw,
Voor u ligt een nieuwsbrief van de dijkversterking Landsmeerderdijk/Oostzanerdijk. In deze 
nieuwsbrief informeren we u over de stand van zaken binnen het project. In het verleden heeft u 
vaker informatie over dit project ontvangen. Mogelijk heeft u een of meerdere informatieavonden 
over het project bezocht of onze website bekeken.

Delen van de Landsmeerderdijk/Oostzanerdijk zijn in 2011 
afgekeurd op de waterveiligheidseisen. Op basis van de 
toetsing voldeed de dijk niet aan de eisen voor stabiliteit. 
Om extra vervorming tegen te gaan en te zorgen dat 
iedereen ook in de toekomst veilig kan wonen, werken  
en recreëren is Hoogheemraadschap Hollands  
Noorderkwartier in 2016 gestart met het project  
Noordzeekanaal waarin wij onderzocht hebben of de dijk 
versterkt moest worden. Hierbij is bijvoorbeeld gekeken 
naar de opbouw van de ondergrond en de dijk zelf. Uit 
deze onderzoeken is gebleken dat versterking niet nodig 
is. De dijk voldoet aan de technische eisen en is veilig.  
Het project zal daarom niet in uitvoering gaan. De dijk 
dient uiteraard, net als iedere andere dijk, wel onder
houden te worden en wordt opgenomen in het normale 
onderhoudsschema van het hoogheemraadschap.  
Bewoners en omgevingspartijen, die hebben meegedaan 
aan het participatietraject van de dijkversterking, zijn 

hierover afgelopen 29 juni tijdens een afsluitende (digitale) 
informatiebijeenkomst geïnformeerd. 

Weginrichting
Gedurende het participatietraject van het project is door 
bewoners onder andere de wens uitgesproken om de 
verkeerssituatie op de Landsmeerderdijk gelijk met de dijk
versterking aan te pakken. Nu de dijk niet versterkt wordt, 
wil de gemeente Amsterdam de Landsmeerderdijk alsnog 
herinrichten. Om verder te kunnen, moet er eerst financie
ring worden gevonden. Voor de onderbouwing wordt de 
wens opgenomen in het Ambitiedocument Zijkanaal I.  
Dit document geeft de wensen voor de toekomst van het 
hele gebied rondom Zijkanaal I weer. De verwachting is  
dat de gemeente in het vierde kwartaal van 2021 een 
bijeenkomst over het Ambitiedocument organiseert.  
Als u een uitnodiging wilt ontvangen, kunt dit aangeven 
via t.vis@amsterdam.nl

Contact

Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u  

contact opnemen met de omgevingsmanager  

van dit project, Thomas Rus, bereikbaar  

via t.rus@hhnk.nl of via het algemene  

telefoonnummer van HHNK, 072  582 8282.


