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Wat merken mensen en
natuur op Texel van het werk
aan de dijk?

Zonder DIJKEN
Zwemmen hier VISSEN
Kom kijken bij de Texelse dijk in uitvoering
Nieuwe natuur: de Prins Hendrikzanddijk

We doen er alles aan om overlast voor de omgeving te beperken, door
rekening te houden met bewoners, eilandbezoekers en de natuur. We letten
er bijvoorbeeld op dat er in het broedseizoen en in de periode waarin
de zeehonden hun jongen zogen, steeds voldoende rust en ruimte is.
Ook zorgen we ervoor dat we niet overal tegelijk aan het werk zijn, zodat
bijvoorbeeld vogels kunnen uitwijken naar een ander natuurgebied op Texel
om te broeden.
Natuurlijk zal er extra vrachtverkeer of zwaar materieel over de weg gaan.
Maar de aannemers voeren een groot deel van de benodigde stenen en
zand aan via het water. Daarnaast zijn er omleidingsroutes voor fietsers en
autoverkeer. De actuele omleidingen kun je vinden op de website van de
gemeente Texel.
De werkzaamheden lopen door tot eind 2019.

De Prins Hendrikdijk grenst aan de Waddenzee. Dit unieke natuurgebied
valt onder de natuurbeschermingswet Natura 2000. Buitendijks versterken is
daarom niet zomaar mogelijk. Door volgens een zorgvuldig ontwerp zand op
te spuiten en leefgebieden aan te leggen waar lokale planten en dieren zich
thuis voelen, voldoet de zeewering straks weer aan de wettelijke eisen en krijgt
Texel er 200 hectare (dit zijn maar liefst 400 voetbalvelden!) nieuwe natuur bij.
Aan de wadkant van de dijk wordt een nieuwe duinenrij aangelegd.
Voor deze duinenrij komt een ondiep gebied met schorren en slikken en aan
de voet van het duin komen op twee plaatsen duinvallen. Elders wordt extra
zand aangebracht om daar kleine duintjes te laten ontstaan. Het nieuwe duin
wordt, op een enkel panoramapunt na, niet hoger dan de noodzakelijke 8 tot
9.50 meter boven NAP. Daardoor blijft vanaf de dijk, over de duinen heen, de
Waddenzee zichtbaar. Achter een schiereiland van zand en schelpen ontstaat
een lagune die in open verbinding staat met de Waddenzee.
De Prins Hendrikzanddijk is een samenwerkingsproject tussen gemeente
Texel, provincie Noord-Holland, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat,
Waddenfonds en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Meegenieten
Sinds augustus 2018 kun je het opspuiten van het zand van dichtbij zien en
meemaken. Er komen tijdelijke uitzichtpunten en een beleefcentrum waar je
meer informatie kunt vinden over het project. Ter hoogte van natuurgebied
Ceres komt een permanent uitzichtpunt, te bereiken via een duinpad.
Dit duinpad sluit straks aan op een korte wandeling door het natuurgebied.
Op die manier kunnen Texelaars en bezoekers volop genieten, zonder de rust
van de vogels te verstoren. Ook komt er, in samenwerking met gemeente en
provincie, een nieuw fietspad op de Prins Hendrikzanddijk. Deze loopt deels
door het nieuwe natuurgebied.

Wil je weten hoe hoog het water bij jou kan komen
tijdens een overstroming, doe dan de postcodecheck op
veiligschoonvoldoende.nl.

Aan het werk voor droge voeten
Misschien zag je het al toen je op Texel aankwam met de boot: hier wordt
gewerkt aan de dijk. Tot het najaar van 2019 wordt, in opdracht van
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), 18 kilometer
Waddenzeedijk versterkt. Het grootste deel van de dijk verandert niet
zichtbaar. De Prins Hendrikdijk en Zeedijk ‘t Horntje zijn 2 uitzonderingen.
De Prins Hendrikdijk wordt versterkt met zand, waardoor een prachtig zandig
gebied met duinen en kwelders ontstaat. De dijk rondom polder ‘t Horntje
wordt de nieuwe zeedijk en gaat daarmee een stuk omhoog.

Gemalen en dijken
op Texel

De dijk maakt het verschil
tussen land en water
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Legenda

Sectie 1

Te versterken gemalen

Polder Wassenaar

	
De rood gekleurde gemalen zijn
gereed. Aan de oranje wordt in
2018 en 2019 gewerkt.

Wil jij weten hoe?

Sectie 2

Zeedijk van Eendracht

	
Te versterken dijksecties
	De rood gekleurde dijksectie is
gereed. Aan de oranje wordt in
2017, 2018 en 2019 gewerkt.

Combinatie Tessel is verantwoordelijk voor de uitvoering van 15 kilometer
dijkversterking en vervanging van 3 gemalen zodat deze weer voldoen aan de
wettelijke veiligheidseisen. Aannemer Jan De Nul is bezig met de aanleg van
de 3 kilometer lange Prins Hendrikzanddijk. Over dit bijzondere deelproject
vind je meer informatie verderop in deze folder.
Door de Waddenzeedijk te versterken houden Texelaars én bezoekers de
komende decennia droge voeten en kan iedereen volop van dit prachtige
eiland blijven genieten.

Sectie 3

Zeedijk van het Noorden

Sectie 4
Oostdijk

Kom kijken bij de dijk!

Wij nodigen je graag uit om te komen kijken bij de Texelse dijkversterking
in uitvoering. Grijp deze kans: Hollandser wordt het niet!
Achter op deze folder lees je hoe en waar dat kan.

Sectie 5

Inlaagdijk 1977

Sectie 6
IJsdijk

Sectie 7

Zeedijk Oudeschild
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Sectie 8
Westdijk

Sectie 9

Prins Hendrikzanddijk

Sectie 10
‘t Horntje

Kijk voor de planning per sectie op:
hhnk.nl/waddenzeedijk en
hhnk.nl/prinshendrikzanddijk.

Augustus 2018

Wij zijn trots op ons werk en willen je graag laten zien hoe belangrijk het is
om te zorgen voor waterveiligheid. Zeker in een land dat voor een groot deel
onder zeeniveau ligt.
Dijken en gemalen spelen een
grote rol om Texel leefbaar te
houden. Om je een blik te gunnen
op de installaties waarmee we
overtollig water wegpompen,
krijgen de nieuwe gemalen een
Gemaal Prins Hendrik
glazen buitenwand. Het eerste
voorbeeld daarvan vind je aan de Amaliaweg, bij gemaal Prins Hendrik.
Dit gemaal is in het najaar van 2016 vervangen. Ook gemaal De Schans,
nabij Oudeschild, is inmiddels weer helemaal up-to-date.

Er zijn verschillende mogelijkheden om de werkzaamheden aan de dijk te
bekijken, de strijd tegen het water te beleven of te luisteren naar de verhalen
over de dijkversterking:
• Kom naar het inloopspreekuur in de bouwkeet:
- Voor de Waddenzeedijk: IJsdijk 7 bij Oudeschild.
Iedere woensdag tussen 13.30 en 14.30 uur. Of bel 06 511 955 40.
- Voor de Prins Hendrikzanddijk: bij De Rede ter hoogte van het
gemaal Prins Hendrik bij ‘t Horntje. Iedere dinsdag tussen
12.30 en 13.30 uur. Of bel 06 302 509 52.
• Ga mee met een rondleiding. Vanaf 1 augustus start elke zaterdagochtend
om 09.30 uur een rondleiding bij de speeltuin van de jachthaven in
Oudeschild. En ieder woensdagavond om 19.30 uur bij gemaal Prins Hendrik
aan De Rede bij ‘t Horntje. Zo zie je de werkzaamheden van dichtbij.
Je kunt je aanmelden op onze website.
• Ontdek tijdens de wandeling ‘Kwelder, wad en lepelaars’ van
Natuurmonumenten het natuurreservaat De Schorren. Bij deze wandeling
kom je tot vlakbij de werkzaamheden. De gids vertelt over de dijkversterking
en hoe we rekening hebben gehouden met de bijzondere natuur in dit
gebied. Aanmelden kan via de site van Ecomare, bij Excursies.
• Bezoek ‘De Waterkamer’ in museum Kaap Skil in Oudeschild en beleef
de strijd tegen het water, vroeger en nu. Met een virtual realitybril zie je
levensecht hoe hoog het water komt als er geen dijken en duinen zouden
zijn. Meer informatie: kaapskil.nl.
• Bezoek het beleefcentrum en uitkijkpunt bij het gemaal Prins Hendrik voor
meer informatie over de aanleg van de Prins Hendrikzanddijk. Kijk door de
viewer voor een blik op de toekomst en lees de storytellingborden die je
informeren over het verleden en de toekomst.
Het beleefcentrum is 24 uur per dag, 7 dagen per week geopend.
• Blijf op de hoogte van de werkzaamheden aan de Prins Hendrikzanddijk
door je aan te melden voor het bouwnieuws van aannemer Jan De Nul via
www.hhnk.nl/prinshendrikzanddijk.
• Volg de werkzaamheden via ons Instagram account Joel_op_de_dijk.
• Houd onze websites in de gaten voor meer informatie:
hhnk.nl/waddenzeedijk en hhnk.nl/prinshendrikzanddijk.

