
Introductie langs een bijzonder project

Welkom Taskforce 
Deltatechnologie bij de 

Alliantie Markermeerdijken  

Alliantie Markermeerdijken is samenwerking tussen HHNK, Boskalis en VolkerWessels ondernemingen. 



De Markermeerdijken in beeld

Hoorn binnenstad Volendam Noordeinde

Uitdam-dorp Durgerdam



Wat feiten en cijfers

• De dijk beschermt 1,2 miljoen Noord-Hollanders en 25 
miljard economische waarde.

• Totale projectbudget meer dan 450 mln.

• Inmiddels voor 38 mln aan meekoppelkansen
bijvoorbeeld stadsstrand Hoorn en doorlopend fietspad 
van Hoorn tot Amsterdam.

• Ongeveer 178 mensen werkzaam, 29 verschillende 
organisaties.

• Meer dan 30 verschillende oplossingen voor de dijk, 
maatwerk richting de mooiste dijk.



Feiten vervolg

Dijk is provinciaal monument, aantal beschermde 
dorpsgezichten en een aantal stukken Unesco wereld 
erfgoed, Natura 2000 gebied, NNN gebied en 6 
beschermde diersoorten.



Vervolg Feiten

• Archeologisch rijk gebied, aantal bijzondere 
vondsten reeds gedaan.



Vervolg feiten

• Ruim 500 omgevingsbijeenkomsten, keukentafel 
gesprekken en ontwerpateliers.

• Uitdagende besluitvorming, met ruime tijd voor 
planvormingsfase (ongeveer 10 jaar).

• Best onderzochte dijk van Nederland, 3000 sonderingen, 
minimaal elke 100 meter in beeld gebracht qua 
ondergrond tot een zeer detaillistisch niveau.

• Ruim 5 miljoen kub zand, 3 miljoen kub klei en vele 
tonnen dijkbekleding nodig.

• Speciaal voor dit project worden 12 vaargeulen 
aangelegd.



Introductie Alliantie contractvorm

Wat is een Alliantie?

• Een contractvorm waarbij de partners een vergaande manier van samenwerken 
overeenkomen

• Alliantie Markermeerdijken is 1 van de eerste Allianties in de 
natte waterbouw. 

• In Nederland zijn aansprekende voorbeelden; project 
A2 Hooggelegen en Philips met Douwe Egberts



Argumenten besluit alliantie

1. Veel onzekerheden

• maximale wendbaarheid nodig zowel in het contract als in 
de organisatie - een Alliantievorm maakt dat mogelijk.

2. Versnelling aanbrengen in het proces

• komen tot een gedragen ontwerp om de veiligheidsopgave 
op te lossen.

3. Leren van Hoorn-Enkhuizen

• uitvoeringskennis zo vroeg mogelijk in het ontwerpproces 
aan boord hebben.

4. Maximale ruimte bieden aan innovaties in het ontwerp.

Gegeven het risicoprofiel van de dijkversterking 
Markermeerdijken is de Alliantie de ultieme beheersmaatregel om 
omgeving, tijd, geld en scope te managen zonder tijdrovende 
bijstellingsprocedures en contractuele discussies.



Hoe staat het met de innovaties?

• Dijken op Veen

• Nieuwe Normering

• Oeverdijk

• Bewezen sterkte

• Vacuüm consolidatie

• Vernageling / Klapankers

• Ontwikkeling van havendammen

• Proces innovaties

• Reken innovaties

• Project kantoor



Betrokkenheid

Commissie: 'Plannen voor dijkversterking 
Markermeer moeten beter'



Contact met de omgeving



Wat zijn de uitdagingen?

• Probleem en urgentie lastig uit te leggen

• Nut en noodzaak discussie

• Technisch instrumentarium ruim 30 jaar stabiel 
afgelopen 2 jaar instabiliteit door ontwikkeling

• Diversiteit aan belangen

• Verwachtingen in omgeving

• Scope logica

• Bestuurlijk landschap

• Financiële uitdagingen



Ervaringen Alliantie

• Denkkracht en doelgerichtheid

• Verschil in cultuur

• Taalverschil

• Vergroting wantrouwen buitenwereld

• Beeld van duur vehicle 

• Governance en rolvastheid

• Samenwerking en plezier



Masterclass dijkontwerpen

• Taskforce Deltatechnologie heeft in 2014 HHNK geadviseerd over de 
marktbenadering.

• Nu kan de Alliantie samen met de Taskforce in een masterclass 
dijkontwerpen organiseren om samen weer verder te komen met het 
nieuwe instrumentarium



Vragen?


