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Aan de bewoners van Marken  

  

    
 

 Combinatie Hof op 

Marken 
 
 
Toetsenbordweg 11 
NL-1033 MZ Amsterdam 

 

Postbus 37728 
NL-1030 BG Amsterdam 
 

Datum 

12 januari 2023  

 Onze ref 

- 

 Contactpersoon 

Anneke Boerma  
a.boerma@flux.partners 

 

Betreft 

Project Dijkversterking Marken: 

Uitnodiging informatiemarkt en start 

realisatie proefvakken 

 

 

   Telefoonnummer 

+ 31 6 432 81 233 

Beste bewoner(s), 

 

Combinatie Hof op Marken en Rijkswaterstaat organiseren een informatiemarkt over het project 

Dijkversterking Marken. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. 

  

Waar en wanneer?  

• Datum: Maandag 30 januari van 17:00 – 21:00 uur 

• Locatie: Trefpunt Marken, Kerkbuurt 90 

 

Wat kunt u verwachten? 

Met deze infomarkt brengen we u op de hoogte van de stand van zaken van het project. 

Zo laten we zien hoe de proefvakken eruit komen te zien, hoe de proefvakken opgebouwd worden, 

en welke hinder u daarbij kunt verwachten. Tevens krijgt u een indruk hoe de dijk er uit komt te 

zien. Bij de verschillende informatietafels kunt u al uw vragen stellen aan de medewerkers en 

specialisten van Rijkswaterstaat en Combinatie Hof op Marken.  

 

Start proefvakken  

Afgelopen jaar is er intensief getekend en gerekend aan het ontwerp voor een waterveilige dijk 
voor de komende 50 jaar voor Marken. Tevens zijn er plannen gemaakt die ervoor zorgen dat 

Marken ook tijdens werkzaamheden waterveilig is. 
 
Op 1 februari 2023 start de eerste (bouw)fase van ons project. We bouwen eerst in ongeveer 1,5 
jaar een proefvak aan de Zuidkade en een proefvak aan de Westkade. Een proefvak is een stuk 
grondlichaam van de nieuw te realiseren dijk van ca. 100 meter die wij precies zo bouwen zoals de 
nieuwe dijk voor Marken ontworpen is. Met meetapparatuur meten we tijdens de uitvoering van de 
proefvakken hoe het onder andere gaat met de zettingen en stabiliteit van de ondergrond en de 

dijk zelf. Zo kunnen wij zien of bijvoorbeeld de (zetting)berekeningen nog verder aangescherpt 
moeten worden in het ontwerp. Of kan uit de metingen blijken dat de bouw van de dijk op Marken 
sneller of juist langzamer uitgevoerd kan worden. We verwerken uiteindelijk alle resultaten uit de 
proefvakken in het uitvoeringontwerp voor de gehele dijk. Aansluitend starten wij in 2024 met het 
aanbrengen van het grondlichaam van de dijk over de gehele West- en Zuidkade.  
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Recreatie- en natuurvoorzieningen  

De dijk is de plek waar Markers ontspannen en willen genieten. In het voortraject zijn over het 

aanleggen en opknappen van de recreatie- en natuurvoorzieningen afspraken gemaakt met de 

gemeente, het hoogheemraadschap en de provincie. Diverse werkgroepen van de Eilandraad 

hebben de afgelopen tijd kritisch meegekeken naar de locaties en de invulling hiervan. Waar komen 

bijvoorbeeld de natuurvriendelijke oevers, strandjes, steigers en picknickbanken?  
Tijdens de inloopmarkt nemen wij u mee in de ontwerpideeën. In het voorjaar van 2023 werken wij 

de ontwerpen verder uit en maken we de ontwerpen definitief.  

Vervolgbijeenkomsten 

Nog niet alle plannen zijn definitief. Later in het jaar organiseren wij een tweede bijeenkomst om u 

een update te geven van ons project. Dan laten wij u graag de definitieve ontwerpen van de 

recreatie- en natuurvoorzieningen zien. 

 

De Bouwapp 

Alle berichtgeving over de uitvoeringswerkzaamheden van het project kunt u vinden op onze 

Bouwapp. De Bouwapp is te downloaden in de app store van uw telefoon door te zoeken op 

“Bouwapp”. Vervolgens kunt u het project vinden door te zoeken op “Dijkversterking Marken” en 

vinkt u aan dat u de meldingen wilt ontvangen.  

 

Vragen, opmerkingen of meer informatie? 

Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten, wij zijn bereikbaar op 06- 432 81 233, via 

a.boerma@flux.partners of via de contactmodule van de Bouwapp. 

 

Voor algemene vragen over het project, stuur een mail naar dijkversterkingmarken@rws.nl of bel 

met Rijkswaterstaat via 0800-8002. 

 

Graag ontmoeten wij u 30 januari! 

 

Met vriendelijke groet, 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Anneke Boerma en Wouter Bulthuis 

Omgevingsmanagers 

  

Projectteam Dijkversterking Marken  
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