Welkom op de informatie
avond over dijkbekleding
Medewerkers van de Alliantie Markermeerdijken en de provincie NoordHolland zijn vanavond aanwezig om u te informeren over hoe de dijk er
in de toekomst uit kan komen te zien. Hierbij speelt bekleding een grote
rol. Aan de ene kant gaat het dan over het hergebruik van de huidige
historische steenbekleding, aan de andere kant over het toepassen van
nieuwe steenbekleding.
De informatieavond bestaat uit twee onderdelen:
presentatie en informatiekramen (zie achterzijde voor meer info).
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1: ‘Uitdam’: 3 winterverblijven
2: ‘Barnegat’: 3 winterverblijven
3: ‘Nieuwe Plek’: 3 winterverblijven
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4: ‘IJdoorn’: 8 winterverblijven
*: 1 winterverblijf

fiel na dijkversterking met sierrand van Noordse steen
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Overzichtskaart:
te presentatie
realiseren
Doorsnede van ringslang overwinteringsverblijf boven de st
Vanavond
kuntzoeklocaties
u een korte
bijwonen.
nieuwe ringslang overwinteringsplaatsen
Het is wenselijk om dat te doen vóór u langs de
informatiekramen gaat lopen.

Na het bijwonen van de presentatie kunt u bij de
onderstaande kramen meer informatie ophalen en
vragen stellen aan de medewerkers van de Alliantie
Markermeerdijken, provincie Noord-Holland en
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
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Ruimtelijke inpassing

Techniek

Landschapsarchitecten van de
Alliantie en de provincie kunnen
u meer vertellen over de locaties
langs de dijk waar hergebruik
van toepassing is en hoe nieuwe
steenbekleding zich in de tijd
ontwikkelt. Ook kunt u met hen
in gesprek over de wijze waarop
historische steenbekleding kan
worden hergebruikt en uw
ideeën daarover inbrengen.

Hier kunt u onze experts vragen
stellen over de technische aspecten
van steenbekleding.

Meer weten?

Hier kunt u vragen stellen over wat er
op de avonden per deelgebied gedaan
zal worden en hoe het verder zal gaan.

Kijk op onze website www.markermeerdijken.nl of neem contact
met ons op via contact@markermeerdijken.nl of 0299-224510.

Biodiversiteit
Hier kunt u in gesprek met onze ecoloog
en informatie vinden over ringslang overwinteringsverblijven en bloemrijke dijken.

Vervolgproces
steenbekleding

