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Markermeerdijken: in beeld

Hoorn binnenstad Volendam Noordeinde

Uitdam-dorp Durgerdam



Markermeerdijken:
Bijzondere fysieke omgeving 

• Slappe ondergrond
– Veel onderzoek; blijvende zorgen
– Monitoring autonome daling vroegtijdig gestart

• Smalle wegen en beperkte bereikbaarheid (weinig 
alternatieve routes)
– Aanvoer materiaal zoveel mogelijk over water
– Uitvoering vanaf loswallen (eigen werk)
– Aanvullende tijdelijke maatregelen

• Hoge recreatiedruk op de dijk en de omgeving 
(fietsers, wandelaars, watersporters)
– Extra (veiligheids)maatregelen



Markermeerdijken:
Bijzondere sociale omgeving 

• Meer dan gemiddeld aantal BN’ers
– Met uitgebreid en invloedrijk netwerk

• Bezorgd over woning (schade), woonomgeving 
(overlast, uitzicht), bereikbaarheid etc

• Rol (social) media
• Respectvol contact met stakeholders
• Recreatiedruk biedt ook kansen voor zichtbaarheid



Uitgevoerde onderzoeken

• Boringen en sonderingen
• Geotechnische en geologische lengteprofielen
• Geologische dwarsprofielen
• Archeologische onderzoeken

– Waterbodemonderzoek
– Historische kaartbeelden

• Bestaande objecten
• Bodemkwaliteit 
• Dijkbekleding
• NGE (incl locaties vaargeulen)
• Proefsleuven K&L
• Ecologische onderzoeken



Innovaties:
werkt dat anders in een alliantie?

• Klassieke werkwijze innovaties
• Innovaties binnen Alliantie Markermeerdijken

– KPI 



Resultaat van innovaties (1)
binnen de Alliantie Markermeerdijken

• Organisatorisch

• Technisch
– Implementatie OIv4, Dijken op

veen en Bewezen sterkte
– Vacuüm consolidatie
– Proefterp

• Contractueel
– Gezamenlijke ontwikkeling ontwerp dijkverankering
– Nieuwe normering geïmplementeerd
– Durgerdam / Uitdam



Resultaat van innovaties (2)
binnen de Alliantie Markermeerdijken

• Ontwerpen, procedures en omgeving
– Vergunningsontwerp is maakbaar
– Gezamenlijk aanwezig - concrete toezeggingen over 

uitvoeringsissues (“aanvoer over water”)
– Zienswijzeafhandeling, verwerken in ontwerp



Werken met innovaties:
Lessons learned

• Hoe kun je effectiever ontwerpen (publiek – privaat)
• Hoe kun je innovaties effectueren
• Rol van omgeving in innovaties
Mogelijke dilemma’s
• Kennisinstituut vs overheid vs markt
• Projectbelang vs programmabelang vs

ondernemingsbelang



Vragen?

www.markermeerdijken.nl


