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Geachte heer Lap,
Op 5 maart 2016 heeft u een technische vraag gesteld aan het college van dijkgraaf en
hoogheemraden ten aanzien van de dijk van de Anna Paulownapolder.
Met deze brief beantwoorden wij de door u gestelde vraag.
Vraag: De dijk van de Anna Paulowna polder is 100 geleden doorgebroken, op de plaats waar zich
van nature een slappe ondergrond bevond (afwateringskreek). Later is er een vuilstortplaats
gemaakt, welke officieel al jaren zou zijn gesloten.
Bij het verbeteren van de stabiliteit van de Amstelmeerdijk ongeveer 20 jaar geleden, is de diepe
dijksloot, direct naast de dijk over de gehele lengte gedempt. Er is een brede strook grond
aangebracht, met daarachter een nieuwe brede watergang met voldoende berging.
Echter ter plaatse van de vuilnisbelt, waar de dijk in feite het meest onstabiel is, kon de
stabiliteitsverbetering indertijd nog niet worden uitgevoerd omdat de sluiting/sanering van de
vuilnisbelt nog niet geheel rond was. Dit zou echter niet lang meer duren.
Nu 20 jaar verder is het project nog steeds niet afgerond. De stabiliteit van de dijk, vanwege de
slappe ondergrond en de diepe sloot direct achter de dijk laat te wensen over.
Nu we recentelijk de dijkdoorbraak van 100 jaar geleden hebben herdacht is het misschien ook het
moment om de dijk op deze plaats optimaal te verstevigen, door het verbeteren van de stabiliteit,
zoals eigenlijk ook de bedoeling.
De vraag is, hoe de stand van zaken is betreffende dit project.(nog van Waterschap Hollands Kroon)
Indien hier niets over bekend is, dan de vraag wat HHNK gaat doen met deze zaak.
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Antwoord: Deze primaire waterkering is zowel boezemwaterkering als categorie C-waterkering en is
onderdeel van het HWBP-programma. Binnen het HWBP-programma is deze kering onderwerp van
de voorgenomen afwaardering in het kader van de nieuwe Waterwet, welke verwacht wordt per 1
januari 2017 vigerend te zijn.
Voor de categorie C-keringen zal de status, op basis van de nog vast te stellen regionale norm
worden bepaald. Hier zal komende jaren meer duidelijkheid over komen. Vervolgens zal het proces
van toetsen op basis van de vastgestelde regionale norm, op alle faalmechanismen volgen. Deze
locatie zal dan ook worden beoordeeld en indien nodig worden versterkt.
Voor de functie boezemwaterkering is er voor deze kering een globale toetsing uitgevoerd. Dit heeft
geen aanleiding gegeven tot directe verbeteracties.
Met vriendelijke groet,
namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,

J.N. Kerssens
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