
 

  

 

Beste bewoner, 

Op de eerste plaats hopen we dat het goed gaat met uw gezondheid. U ontvangt deze update omdat u heeft 

aangegeven graag op de hoogte te worden gehouden van de voortgang van het project dijkversterking Noordzeekanaal. 

Vanwege de geldende Coronamaatregelen is het niet mogelijk om met meerdere mensen bij elkaar te komen en 

daarom voor nu een digitale update vanuit onze kant. Zoals u weet versterkt Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier de dijk bij u in de buurt. Dit doen wij om te zorgen dat iedereen in de  toekomst hier veilig kan blijven 

wonen, werken en recreëren. In dit project werken wij samen met de gemeente Amsterdam.  

  

  

  

  
  

Stand van zaken dijkversterking Komende periode 

 

Eerder hebben we u geïnformeerd over het voorkeursalternatief en de planning 

van het project. Deze informatie staat op de projectpagina van www.hhnk.nl. 

Aan het begin van 2020 hebben we aangegeven om dit jaar een bijeenkomst 

over het project bij u in de buurt te organiseren. Dit is helaas niet gelukt 

vanwege de geldende Coronamaatregelen. In de tussentijd heeft het project 

niet stil gestaan en zijn we verder gegaan met de uitwerking van het 

voorkeursalternatief (de best mogelijke oplossing). Op dit moment lopen er nog 

een aantal onderzoeken. Als alle onderzoeken zijn afgerond, stellen we het 

ontwerp op. Daarnaast werken wij samen met diverse partners om het ontwerp 

zo goed mogelijk te laten aansluiten op de omgeving. 

  

Het hoogheemraadschap organiseert  

in het eerste kwartaal van 2021 een 

(digitale) bijeenkomst. Tijdens de 

bijeenkomst informeren we u graag 

over onze gezamenlijke vorderingen, de 

stand van zaken en de vervolgplanning. 

Wanneer hier meer duidelijkheid over 

is, ontvangt u bericht. Wilt u meer 

weten over  

de dijkversterking? Kijk dan op de 

website of neem contact op met 

omgevingsmanager van het 

hoogheemraadschap Thomas Rus, 

bereikbaar via t.rus@hhnk.nl of  

op het centrale telefoonnummer,  

072 - 582 8282.  

 

  

 

Tot slot wensen wij u bijzonder 

fijne feestdagen en een gelukkig 

en gezond 2021! 

Met vriendelijke groet, 

Thomas Rus, omgevingsmanager 
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