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Geachte heer/mevrouw,
De Alliantie Markermeerdijken begon in oktober 2020 met de dijkversterking in Module 4 De Kogen.
Dit betreft het dijktraject tussen De Weel (voormalige dijkdoorbraak ten noorden van Schardam) en
het dorp Schardam. Inmiddels is de aanlegfase bijna gereed. Binnenkort gaan wij aan het werk met
afwateringsduiker De Rietkoog (gelegen net ten noorden van T-splitsing IJselmeerdijk Schardam Laag-Schardammerweg). Omdat u in de buurt woont van deze werkzaamheden en/of langs de
bouwroute, ontvangt u deze brief met informatie over de geplande werkzaamheden.
Wat gaat er gebeuren en waarom?
In januari 2022 start de renovatie van duiker De Rietkoog. Deze duiker doorkruist de dijk(weg) en
heeft een afwateringsfunctie vanaf de Rietkoog (buitendijks) naar polder Westerkogge (binnendijks).
De bestaande duiker wordt vervangen door een nieuwe duiker met een in- en uitstroomconstructie
en een inspectieschacht. Deze werkzaamheden nemen circa zes maanden in beslag. Ter voorbereiding op deze werkzaamheden wordt medio december een ketenterrein ingericht en er worden tijdelijke opritten voor de duiker gemaakt. Het ketenterrein grenst aan het werkterrein en bevindt zich
binnendijks aan de noordwestzijde van de T-splitsing IJselmeerdijk Schardam - Laag-Schardammerweg.
Wat merkt u ervan?
De werkzaamheden voor het maken van de opritten worden uitgevoerd in week 51 2021. Tijdens
deze werkzaamheden rijden er bouwvoertuigen over de weg. Om dit in goede banen te leiden worden er verkeersregelaars ingezet. Tijdens de werkzaamheden aan de duiker wordt de dijkweg geheel afgesloten voor een periode van ongeveer 6 maanden ingaand vanaf 10 januari 2022. De dijkweg is afgesloten tussen Schardam 34 en de T-splitsing met de Laag-Schardammerweg (dezelfde
afsluiting als in de afgelopen periode). De Laag-Schardammerweg richting Schardam blijft bereikbaar. De woningen tot Schardam 34 blijven gedurende de werkzaamheden bereikbaar via de noordzijde (Scharwoude). Hierna begint ook de opleverfase in deze module, waardoor er mogelijk nog
meer afsluitingen van de weg zullen volgen. Zodra hier meer informatie over bekend is, laten wij dit
u weten.
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De aanvoer van bouwvoertuigen, machines en materiaal vindt plaats over de weg vanaf de N247
via de Dorpsweg en Laag-schardammerweg en kan als hinderlijk worden ervaren (vergelijkbaar met
ander zwaar verkeer op de weg). In verband met restricties ten aanzien van de aslast ter plaatse
van de Weel is aanvoer via de IJselmeerdijk Schardam niet mogelijk. Tijdens de werkzaamheden
vinden trillingsrelevante werkzaamheden plaats; het aanbrengen van damwanden en het heien van
buispalen. Er wordt hierbij geen schade verwacht aan de aanliggende bebouwing. Het is wel mogelijk dat trillingen voelbaar zijn en als hinderlijk worden ervaren. De situatie wordt gemonitord.
Waar gewerkt wordt, is een bepaalde mate van hinder helaas moeilijk te voorkomen. Wij zijn ons
hiervan bewust en nemen passende maatregelen om hinder waar mogelijk te beperken. Wij proberen het gebruik van verlichting zoveel mogelijk te beperken en benodigd licht wordt alleen op het
werkgebied gericht. De werkzaamheden vinden plaats van maandag tot en met vrijdag tussen 06.00
en 19.00 uur. Om hinder te beperken worden in het eerste en laatste uur alleen dag opstartende en
dag afsluitende werkzaamheden uitgevoerd.
Meer weten?
Op onze website www.markermeerdijken.nl vindt u meer informatie over de versterking van de Markermeerdijken en waar wij op dit moment aan het werk zijn. Op de modulepagina (4. De Kogen)
vindt u meer informatie over de dijkversterking in Module 4: https://www.markermeerdijken.nl/markermeerdijken/4-de-kogen_42653/. Heeft naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen
of heeft u behoefte aan een persoonlijk gesprek, neemt u dan contact met ons op via contact@markermeerdijken.nl of telefonisch via 0299-224510.
Met vriendelijke groet,

Lindsay Hunter
Omgevingsmanager Deelgebied Noord

