
Veel gestelde vragen tijdens bewonersbijeenkomsten en persoonlijke gesprekken in het kader van 
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Vraag: (toegevoegd november 2020) Welke informatie en leidraden gebruikt HHNK bij 

het keuren en ontwerpen van kades? 

 

HHNK gebruikt de actueel geldende leidraden bij het keuren en versterken van regionale 

waterkeringen. De belangrijkste documenten hiervoor zijn: 

- Leidraad voor het toetsen van regionale keringen (STOWA 2015) 

- Richtlijnen technische toetsing, ontwerp en realisatie regionale Keringen (HHNK 2014), die 

periodiek wordt aangescherpt op onderdelen waar nieuwe inzichten voor zijn.  

 

Bij het keuren en ontwerpen van kades wordt gebruik gemaakt van eigen kennis, gebiedskennis en 

kennis en ervaring van de met HHNK samenwerkende adviesbureaus. Door actief deel te nemen 

aan landelijke ontwikkelingen aangaande veiligheid van waterkeringen is bij HHNK bekend welke 

nieuwe kennis en methodes toegepast kunnen en moeten worden.  

Voor Starnmeer is sinds de toetsing uit 2015 uitgebreid aanvullend grondonderzoek gedaan. Zo is 

de sterkte van de bepalende veenlaag doormiddel van proeven in het veld nader onderzocht. 

Daarnaast zijn op basis van de meest recente inzichten voor alle grondlagen de sterkteparameters 

gunstiger geworden t.o.v. van die gehanteerd zijn in de toetsing. Ook is een analyse met "bewezen 

sterkte" uitgevoerd. Hierdoor is het HHNK gelukt tot een maximaal slanker ontwerp te komen. 

 

Er zijn op dit moment (november 2020) geen toepasbare inzichten en methodes beschikbaar om 

het ontwerp verder te verkleinen. 

 

 

Voorgestelde oplossing 
 

Waarom kan niet overal aan de binnenzijde een constructie geplaatst worden, zodat 
geen land hoeft te worden aangekocht en het aanzicht van de dijk gelijk blijft? 
Dijken worden overal in Nederland versterkt met grond, behalve als dat niet mogelijk is vanwege 
bebouwing of andere zwaarwegende belangen aan de binnenzijde. Dijken verhogen en verbreden 
met behulp van grond wordt al eeuwen gedaan en heeft cultuurhistorisch en landschappelijk de 
voorkeur. Dit is een bewezen manier van dijkversterking die voor een groot aantal 

faalmechanismen landelijk wordt toegepast. 
Versterking met grond is nadelig omdat grond ruimte van de omgeving vraagt en moet worden 
aangekocht, maar heeft als voordelen: 

- de kosten zijn 5 á 10 keer lager dan constructies; 
- de versterking is tot in lengte van jaren goed beheersbaar en te controleren 
- er wordt geen schade aan de ondergrond aangebracht; 
- het inbrengen van damwand verhoogt de kans op omgevingsschade; 

- er is veel werkruimte nodig voor het grote materieel, benodigd voor het inbrengen van 
damwand inclusief de verankering; 

- Zodra een constructie geplaatst is, neemt de conditie als gevolg van bijvoorbeeld corrosie 
af. In theorie gaat de constructie een lange periode mee (stalen constructies worden 
meestal voor 50-100 jaar ontworpen), totdat de conditie te slecht is geworden. Zodra de 

constructie niet meer voldoet, dient deze volledig vervangen te worden. Ook wanneer 

gedurende de planperiode nieuwe inzichten ontstaan over bijvoorbeeld klimaatontwikkeling 
of normering van dijken kan het gebeuren dat een constructie niet de geplande levensduur 
meegaat. Dat betekent dat deze dan compleet vervangen dient te worden. Een 
grondoplossing is veel duurzamer, omdat deze in een dergelijke situatie eenvoudig 
uitbreidbaar is door bijvoorbeeld de steunberm te overlagen met extra grond. 

 
Waarom kan de bestaande damwand langs het Noordhollands Kanaal niet zodanig 

aangepast worden dat deze de kade versterkt, waarom is dat vijf jaar geleden niet 
bedacht? 



De huidige damwand is bedoeld als oeverbescherming, niet als waterkering. De dijk is 

binnenwaarts instabiel, en dat los je het 'eenvoudigst' op door gewicht in de vorm van grond aan te 

brengen aan de binnenzijde. In theorie kan een damwand aan de buitenzijde van de kering als 
vervangende waterkering fungeren. Echter moet een dergelijke damwand veel sterker en langer 
zijn dan de huidige oeverbescherming om ook de binnenwaartse stabiliteit te kunnen garanderen. 
De huidige damwand is niet aan te passen om als vervangende waterkering te fungeren.  
 

Is de versterking overal hetzelfde? Hoe wordt bepaald hoeveel versterking 

nodig is? 
De benodigde versterking wordt bepaald na indeling in (sub-) secties waar dezelfde 
randvoorwaarden (hoogteverschil, profiel en karakter dijk) gelden. Daarbinnen zijn soms extra 
sonderingen en berekeningen gemaakt. Dit geldt in totaal rondom de Starnmeer en inliggende 
veenpolders voor tientallen locaties. Ook het oordeel van de dijkbeheerders wordt hierbij 

betrokken. Ontwerpen gebeurt op basis van vastgestelde normen en ontwerpvoorwaarden. Vóór de 
presentatie van het basisontwerp in 2018 is meerdere keren gedetailleerd geotechnisch bodem en 
laboratoriumonderzoek uitgevoerd. Daarbij is de gelaagdheid en sterkte van het dijkmateriaal en 
onderliggende lagen in kaart gebracht. Dit onderzoek vormt de basis voor elke uitgevoerde 
ontwerpberekening. Dankzij dit onderzoek heeft HHNK meer grip gekregen op de onzekerheden 
van de ondergrond. Daardoor is het mogelijk geweest de veiligheidsopgave scherper te krijgen. 

Ook heeft het bijgedragen om aan te tonen dat het ontwerp inpasbaar en uitvoerbaar is.  
 

Kan de verbetering niet kleiner? 
Bij het ontwerpen heeft HHNK gezocht naar manieren om de kadeverbetering in grond zo smal 
mogelijk te ontwerpen binnen de wettelijke normen en randvoorwaarden. Uiteraard kijkt HHNK 
hierbij ook naar landelijke ontwikkeling over nieuwe inzichten in sterkte van dijken en neemt daar 

zelf aan deel. Dit heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat de veensterkte voor het beheersgebied van 
HHNK en daarmee ook in de Starnmeer is verhoogd. Dit komt mede door extra uitgevoerd 
geotechnisch bodemonderzoek in de Starnmeer. Dit heeft geleid tot het huidige ontwerp zoals 
gedeeld met de omgeving. 
 
Kan de dijk niet zodanig minder steil gemaakt worden dat er ook op beweid kan worden? 
Dan raken agrariërs geen land kwijt.  

Dat is vanuit landschappelijk en cultuurhistorisch oogpunt ongewenst. Men wil van daaruit gezien 
juist een zo steil mogelijke kade, voor zover mogelijk omdat de stabiliteit wel vaak een flauwer 
talud vereist.  
 

Om hoeveel hectare aan te kopen land gaat het eigenlijk? 
De omvang van het aan te kopen land is circa 10 hectare. 

 

Hoe wordt de situatie voor woningen die in de dijk staan? 
Per locatie wordt bij bebouwing beoordeeld of een maatregel benodigd is. Indien hier maatregelen 
nodig zijn wordt de eigenaar hierover benaderd, en volgt afstemming middels een 
keukentafelgesprek. 

 
Wordt er rekening gehouden met maaiveldhoogte? 

Jazeker. De mate van versterking verschilt per (deel-)sectie. Gekeken is per deel van de dijk welke 
oplossing waar nodig is. Waar het maaiveld hoger is, of de ondergrond draagkrachtiger, hoeft vaak 
minder versterkt te worden. Met name de geometrie en de bodemopbouw bepalen of en in welke 
mate er een versterking nodig is. 
 

Innovatieve technieken, alternatieve oplossingen 
 

Zijn er andere alternatieven voor binnenwaarts versterken? Kunnen technieken als 

'punaises' of 'klapankers' worden toegepast? 

Oplossen met grond heeft verre de voorkeur. Er zijn veel verschillende innovatieve methodes om 
de kade te versterken maar deze hebben in grote lijnen dezelfde nadelen als hierboven beschreven 
bij constructies. Indien een oplossing in grond niet inpasbaar is door bijvoorbeeld bebouwing aan 
de binnenzijde, kan een oplossing in grond vervangen worden door een constructie in de vorm van 
een damwand. 
 
Kan meer sterkte aan veen worden toegekend, zoals bij de Markermeerdijken?  

Ja. Gedurende het project is meerdere keren gedetailleerd geotechnisch bodem en 
laboratoriumonderzoek uitgevoerd. Met betrekking tot de actuele sterkte van het veen is deze ook 



uitgevoerd, juist ook in de Starnmeer. Dit heeft tot een hogere sterkte van het veen en daarmee 

tot een kleiner ontwerp geleid dan op basis van de eerste berekeningen werd verondersteld. 

 
Kan de methodiek van 'bewezen sterkte' worden toegepast.  
'Bewezen sterkte' is een methodiek waarbij extra sterkte aan de waterkering kan worden 
toegekend, indien er in een verleden reeds een grote belasting op de waterkering heeft gestaan en 
de waterkering heeft stand gehouden. Deze methodiek levert over het algemeen echt iets op 
wanneer er in het verleden situaties boven maatgevende omstandigheden zijn geweest 

(bijvoorbeeld een waterstand die hoger is geweest dan de waterstand behorende bij de norm waar 
op ontworpen wordt). Dit geldt niet voor de Starnmeer. Het boezemsysteem kent hiervoor te 
weinig waterstandsverschillen. 
 

Kan de boezem niet beter beheerst worden? 
Door het gerealiseerde Cees Mantelgemaal in Schardam kan voor de oostkant van de Starnmeer 

een lager rekenpeil worden aangehouden (NAP -0,20 meter i.p.v. NAP 0,00 meter). Dit 
uitgangspunt is meegenomen in het scherper krijgen van de veiligheidsopgave van de Starnmeer. 
 
Er zijn toch ook (o.a. bij Knollendam en Spijkerboor) mogelijkheden om de boezem af te 
sluiten als de dijk doorbreekt, waardoor de schade beperkt kan worden? 

Er zijn inderdaad "compartimenteringswerken" maar die kunnen zeer beperkt worden toegepast en 

worden niet meegerekend. Probleem van het afsluiten van een deel van de boezem is onder andere 
dat laag water in de boezem ook schade kan veroorzaken aan bijvoorbeeld kades en bebouwing. 
Ook wordt zo de waterafvoer in vrijwel heel Noord-Holland boven het IJ wordt beperkt. 

 
Hoe groot is eigenlijk het probleem, hoe snel loopt de polder vol en hoe hoog komt het 
water?  

De boezemkade Starnmeer is aangemerkt als regionale waterkeringen en dient aan de 

bijbehorende veiligheidsnorm te voldoen. Door HHNK zijn de boezemkaden rond de Starnmeer in 

februari 2015 getoetst en in 2016 is een hertoetsing gedaan. Resultaat is dat circa 10 kilometer 

boezemkade is afgekeurd en verbeterd moet worden. Het op te lossen probleem is voor een klein 

deel een kruinhoogtetekort en voor andere delen de binnenwaartse stabiliteit. 

Bij een eventuele doorbraak zal het over het algemeen dagen duren voordat het water hoog 
genoeg staat om te verdrinken. Er ontstaat wel snel enorme economische schade. Er is geen acuut 
veiligheidsprobleem, het gaat erom om de kade voor de komende decennia op orde te brengen. De 

kans dat de kade bij hoog water en extreme regenval bezwijkt is nu te groot. De schade die kan 
ontstaan bij inundatie (overstroming als gevolg van het bezwijken van de waterkering) en daarmee 
de hoogte van de normen voor sterkte van de kering wordt meegerekend volgens 'IPO-klassen' 
(veiligheidsklassen). Deze veiligheidsklasse geeft dus de eisen waaraan de waterkering dient te 
voldoen. En deze veiligheidsklasse is door de provincie bepaald, door te kijken naar gevolgschade 
als een waterkering bezwijkt. 

 

 

Effecten van de kadeverbetering 
 

Wat is het effect van de kadeverbetering voor kwelwater?  
Door het extra gewicht van de aan te brengen steunberm zal de kwel waarschijnlijk minder worden 
en zich mogelijk verplaatsen. Daarover kunnen geen garanties gegeven worden. Bestrijden van 
kwel is geen doel op zich, maar er kan wel meegenomen waar de kwel voor overlast zorgt. Dit kan 
ook door het kwelwater af te voeren middels aan te leggen drainage. 
 

Waarom is de prijs van de te verwerven grond niet voor iedereen gelijk?  



De prijs is marktconform. In gelijke omstandigheden is de prijs gelijk. Daarnaast wordt een deel 

nadeelcompensatie aangeboden, en die kan per eigenaar verschillen. In de persoonlijke 

gesprekken wordt dit verder uitgelegd en besproken. 
 

Kabels en leidingen 
 

Wordt er door PWN overal een nieuwe waterleiding gelegd en komt er overal nieuw 
elektra?  
Met de netbeheerders is overleg om daar waar de ligging van de leidingen en kabels strijdig is met 
de dijk (ze komen te diep te liggen, of liggen op de plek van de nieuw te graven sloot) de leidingen 

te vervangen. Er is een voorkeurtracé in de onderberm van de nieuwe dijk, langs de sloot, in beeld. 
PWN gaat inderdaad delen van oude leidingen vervangen, deze komen dan in het voorkeurstracé. 
Er blijven ook kabels en leidingen liggen die geen raakvlak hebben met de dijkverbetering. 
 
 

Uitvoering van het werk 
 
Hoe wordt de grond aangevoerd, via water of via de weg? Er is bezorgdheid over 

eventuele schade aan de weg.  

In de aanbesteding wordt de aannemer uitgedaagd om overlast zoveel als mogelijk te voorkomen. 
Hij moet ook aan eisen voldoen om schade te helpen voorkomen. De aannemer bepaalt op basis 
van eisen die het hoogheemraadschap stelt de werkwijze en kan besluiten (deels) via het water te 
werken. Dat is op dit moment nog niet bekend. 

 

Vergunningen, juridisch 
 
Speelt de PAS (Stikstofdepositie) een rol bij dit project? Is dit bekend bij u? 
Ja dit is bij ons bekend. Om het effect in beeld te brengen is er binnen de PAS (Programma Aanpak 

Stikstof) de rekentool AERIUS ontwikkeld. Wij verwachten, op basis van een uitgevoerde calculatie 
middels de rekentool, geen stikstofdepositie. 
 
Wanneer worden de vergunningen voor dit project aangevraagd?  
Wij verzamelen nu, onder andere met de keukentafelgesprekken, zoveel mogelijk informatie om 
tot een goed projectplan te komen. De verwachting is dat wij in het voorjaar van 2020 het 
projectplan in concept gereed hebben en de vergunningen aanvragen. Voorafgaand aan de 

terinzagelegging van het plan worden bewoners, eigenaren en overige betrokkenen hierover 
geïnformeerd. 
 
Wacht u met het vast laten stellen van het projectplan tot u met alle eigenaren tot 
overeenstemming bent gekomen? 
Nee. We willen dat iedereen bekend is met hoe er met zijn/haar belangen rekening wordt 
gehouden. Het projectplan is de juridische basis voor de grondverwerving en zal dus voorafgaand 

daaraan moeten worden vastgesteld. 
 
 

Raakvlakprojecten, meekoppelkansen 
 
Aanleg van glasvezel, kan dat wel met de kadeverbetering in het verschiet? 
De aanleg van het glasvezelnet in de Starnmeer is bekend bij HHNK. Met deze netbeheerder is 

afstemming over de aanleg in relatie tot de verbeteropgave van de dijk. 
 

Is het mogelijk een fietspad aan te leggen van Knollendam naar Spijkerboor in 
combinatie met de kadeverbetering?  
Initiatiefnemer van het fietspad moet daarvoor de wegbeheerder zijn, dat is in dit geval (op een 
klein stukje na) de gemeente Alkmaar. Alkmaar heeft dit niet ingebracht in het project en heeft 
HHNK meegedeeld dat zij daar geen plannen voor hebben. Indien bewoners dit initiatief willen 

voortzetten, dan dienen zij hiervoor de gemeente te benaderen.  
 
Kan er iets gedaan worden aan het stuiven door het rijden over de stroken langs de weg? 
De melding over het stuiven van de wegbermen is aan de gemeente (de wegbeheerder) 
doorgegeven. 



 

Is het mogelijk om STIVAS-gronden beschikbaar te stellen, en via kavelruil met 

verschillende agrariërs de nadelen te beperken welke ontstaan bij het verkopen van 
grond ten behoeve van de kadeverbetering? 
HHNK vindt dit een goed initiatief en heeft inmiddels met de Provincie Noord-Holland en STIVAS 
een onderzoek opgestart en voert overleg hierover. 
 
Is u bekend dat de dijk tussen het inlaatwerk aan de Knollendammervaart en 

Spijkerboor onderdeel van de Stelling van Amsterdam is? 
Dit is ons bekend. Uit onderzoek en uit overleg met het bevoegd gezag; de gemeente Alkmaar en 
haar adviseur de Provincie Noord-Holland is niet gebleken dat dit leidt tot extra eisen aan het 
ontwerp van de kade, anders dan de wijze waarop we deze ontwerpen. 
 
 

Hoe communiceert HHNK over het plan? 
 
Aan het basisontwerp dat tijdens de bijeenkomsten in 2018 en 2019, de 375-jaar markt en de vele 

persoonlijke gesprekken is besproken, is niet veel veranderd. Met enkele aanwonenden wordt nog 
gesproken over lokale aanpassingen. 

 
In juni 2020 is een bewonersbrief verspreid over de te verwachten planning.  
 
Deze website (www.hhnk.nl/kadeverbetering-starnmeer) wordt, indien er ontwikkelingen zijn, up-

to-date gehouden.  
 
 

- Vraag: is er nog ruimte voor alternatieven als we die aandragen? 
 

HHNK heeft het projectplan inmiddels in procedure gebracht. HHNK en de adviesbureau's SWECO 
en nu ARCADIS zien de mogelijkheden om een minder ingrijpende versterking in grond toe te 
passen niet.  

http://www.hhnk.nl/kadeverbetering-starnmeer

