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Realisatie Gemaal C. Mantel
De temperaturen worden hoger en de
bouwvak komt alweer snel dichterbij, al
werken wij onverstoord door in deze periode.
In deze nieuwsbrief aandacht voor het in
gebruik nemen van de weg over het nieuwe
gemaal, de officiële naam van het gemaal en
de werkzaamheden aan het
bedieningsgebouw.
In gebruik name weg definitieve locatie
De eindfase van het project komt steeds
dichterbij. Het betonwerk in de dijk is bijna op
hoogte. Dit betekent dat we volop aan de slag

Hij was in meerdere opeenvolgende colleges

gaan met de installaties in het gemaal, maar

hoogheemraad en loco-dijkgraaf en had de

ook dat we de voorbereidingen treffen voor

portefeuille Landelijk Waterbeheer onder zijn

het aanbrengen van de weg op de toekomstige

hoede. Als melkveehouder uit Warder bleef hij

locatie. Naar verwachting kunt u eind week 28

dicht bij zichzelf en de mensen: benaderbaar,

(15 juli) gebruik maken van de weg over het

recht door zee, met een hart voor de agrariër.

gemaal.

Aan zijn keukentafel was iedereen welkom.
"De enige reden dat ik nog meedoe aan deze

Naamgeving Gemaal C. Mantel

verkiezingen, is om nu eindelijk een gemaal

Eind 2015 is door het Hoogheemraadschap

bij Schardam te realiseren", riep hij in 2008.

besloten dat het gemaal in Schardam

De dijkgraaf noemde Mantel een diplomatieke

genoemd zal worden naar oud-hoogheemraad

bruggenbouwer die zocht naar het haalbare.

Cees Mantel. De band van Cees Mantel (LTO

Maar vooral: nuchter. "Ik weet, je houdt niet

Noord) met het Noord-Hollandse water is

van poespas, maar dit gemaal moet jouw

onlosmakelijk.

naam dragen. Op een andere manier kunnen
wij niet uitdrukken wat jij voor dit
hoogheemraadschap betekend hebt."
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Update vacuümconsolidatie

Werkzaamheden bedieningsgebouw

Naast de nieuwbouwlocatie van het gemaal

Binnenkort starten we met de eerste

heeft de Alliantie Markermeerdijken onlangs

bovengrondse werkzaamheden aan het

een proefveld ingericht waar onderzoek wordt

bedieningsgebouw aan de westzijde van het

gedaan naar een innovatieve vorm van

gemaal. Dit is het eerste gerealiseerde werk

dijkversterking. De proef, waarbij grond wordt

dat ook in de definitieve fase zichtbaar is.

vacuüm getrokken, is inmiddels bijna

Gezien de schuine stand van de muren, een

afgerond. Het doel van de proef is om er

van de architectonische kenmerken van het

achter te komen in hoeverre de ondergrond

gemaal, zijn we druk bezig met onze

sterker wordt door de inzet van de specifieke

metselaars om de beste uitvoeringsmethode te

techniek. De komende weken zullen er enige

kiezen. Zie onder voor een proefopstelling van

werkzaamheden te zien zijn. Zo zal het water

het metselwerk in onze werf in Goor.

uit het proefvak worden gepompt en vindt
grondonderzoek plaats. Als het veldwerk klaar
is, haalt de Alliantie het materiaal waarmee
gemonitord is, weer uit de grond. Het
proefvak wordt vervolgens uiterlijk begin 2017
in de oorspronkelijke situatie hersteld. Na de
zomer is duidelijk of de techniek kan worden
ingezet als één van de innovaties om de
Markermeerdijken te versterken.

Contactgegevens projectorganisatie
Wij zijn bereikbaar via het algemene emailadres en telefoonnummer van Aan de
Stegge: info@aandestegge.org en 0547 – 286
Voor meer informatie over de versterking van
de Markermeerdijken kijk op
www.markermeerdijken.nl
Feestelijke handeling
Binnenkort worden de pompen van het
gemaal, samen goed voor een capaciteit van
2.000 m3 per minuut, ingehesen. Om de
voortgang op het project met de omgeving te
vieren, organiseert het hoogheemraadschap
samen met Aan de Stegge een feestelijk

386 (tijdens kantooruren). U kunt via deze
weg alle vragen en opmerkingen bij ons kwijt,
maar liever nog ontvangen wij u met een bakje
koffie in onze keet. Dit zorgt ervoor dat wij
sneller iets met uw ideeën kunnen doen.
Meer informatie
Ga naar www.hhnk.nl, klik op 'menu' en ga
naar 'Werk in de buurt'. Onder 'gemeente
Edam-Volendam' vindt u het project Gemaal
Schardam.

moment na de bouwvak. U wordt hier nader
over geïnformeerd via een aparte uitnodiging.
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