
Wat gebeurt er met 
het werk tot nu toe?
Alle opgehaalde informatie van  
de afgelopen jaren is vastgelegd. 
Denk hierbij aan de ontwerpen, 
maar ook verslagen van gesprek
ken met u, de omgeving en de 
aangedragen meekoppelkansen. 
De informatie die u heeft  
gedeeld blijft bewaard en wordt 
over gedragen aan de afdeling  
die verantwoordelijk is voor het 
beheer en onderhoud. 
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Beste bewoner, 

Het is alweer even geleden dat u iets over het project Wieringermeerkering heeft gehoord. Zoals u weet is 
een deel van de dijk bij het Amstelmeer en zijn drie kunstwerken (Haukesschutsluis, Haukeskeersluis, Ulkesluis) 
voor de toekomst niet sterk genoeg. Daarom hebben we gekeken welke maatregelen nodig zijn om te zorgen 
dat u ook in de toekomst hier kunt blijven wonen, werken en recreëren. Het blijkt dat voor het grootste deel 
van de dijk en de sluizen onderhoudsmaatregelen nodig zijn om deze weer te laten voldoen. Uitzondering 
hierop is de Haukesschutsluis die wel vervangen moet worden. In deze nieuwsbrief leest u daar meer over.
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Omdat voor de dijk en bij de twee 
kunstwerken (Haukeskeersluis en 
Ulkesluis) geen versterking nodig is 
(zij voldoen aan de wettelijke 
norm), maar onderhoud gepleegd 
moet worden, is het project Wierin
germeerkering niet langer een 
project van het Hoog water bescher
mings programma. Dit betekent dat 
het project binnen het hoogheem
raadschap verhuist naar de afdeling 
die verantwoordelijk is voor het 
beheer en onderhoud van alle 
dijken en kunstwerken. Daar merkt 
u als omgeving niet veel van, er 
verandert alleen wat in de aanpak 
en bemensing. We combineren het 
werk bijvoorbeeld met andere 
onderhoudswerkzaamheden in het 
gebied. Het project wordt dus niet 
meer als één project opgepakt. 

We starten met onderhouds werk
zaamheden aan de binnenzijde van 
de Westerlanderdijk. Ook wordt er 
gekeken of het wandelpad aan de 
buitenzijde ook direct verbeterd 
kan worden. Voor de overige 
onderdelen van de dijk en de twee 
sluizen kijken we nogmaals goed of 
het gekozen ontwerp (voorkeurs
alternatief) nog aangepast moet 
worden voordat we daadwerkelijk 
starten met de werkzaamheden.  

Hoe zit het met de 
Haukesschutsluis?
Voor de Haukesschutsluis 
pakken we het net even anders 
op. Voor de vervanging van de 
sluis trekken we gezamenlijk 
op met de medeoverheden, 
namelijk de provincie Noord
Holland en gemeente Hollands 
Kroon. Dat is dan ook de reden 
dat deze sluis een apart proces 
doorloopt ten opzichte van 
de andere onderdelen van de 

Wieringermeerkering. Wanneer  
hier meer over bekend is, 
informeren wij u verder. 

Kortom, het project vervalt wel als 
Hoogwaterbeschermingsproject, 
maar is niet verdwenen.  
De Haukesschutsluis werken we 
verder uit met onze partners en 
de andere onderdelen worden 
intern opgepakt. Wilt u hier meer 
over weten of heeft u aanvullende 
vragen neem gerust contact met 
mij op of kijk op onze website, 
www.hhnk.nl/dijkversterking
wieringermeerkering.  

Hartelijke groet,  
Romee Huisman, Omgevingsmanager
T 072  582 82 82
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