
Beste dorpsbewoners, 

In verband met de eerdere communicatie over de presentatie dijkversterking zijn er een tweetal 

reacties ontvangen. Dit geeft ons de gelegenheid alles nog even kort op een rijtje te zetten: 

(1) Wij hebben de afgelopen jaren aangedrongen op nader onderzoek rond de Markermeerdijken, 

wat ook heeft plaats gevonden in de vorm van 'Dijken op Veen', "pompenonderzoek" en "Bewezen 

Sterkte". Die onderzoeken hebben geleid tot sterk verbeterde inzichten en ontwerpen. 

Desalniettemin heeft de overheid, mede door nieuwe normering, besloten tot dijkversterking van de 

Markermeerdijken over te gaan. De komende jaren worden voor Uitdam daarom niet eenvoudig.       

(2) Elke vorm van dijkversterking brengt risico's voor de bebouwing van Uitdam met zich mee. Ook 

as-verschuiving, want dat betekent het leggen van een veel zwaarder dijklichaam op een plek waar 

nog nooit een dijk gelegen heeft in een omgeving met veel veen. De risico's zijn per huis verschillend, 

ook al omdat de ondergrondomstandigheden langs de dijk nogal varieren. Die risico's zijn er ook voor 

elk lid van de Dorpsraad, behalve Jan. Geen van ons zit op extra risico's te wachten. 

(3) De huidige voorliggende constructieve oplossingen zijn gebaseerd op de laatste ontwikkelingen 

op het gebied van constructieve technieken en voorgesteld en uitgewerkt door landelijke 

overheidsexperts, die , voorzover wij dat kunnen beoordelen, er het meeste verstand van hebben op 

basis van gerealiseerde projecten in met name het Rivierengbied. JLD Klapankers is nog niet goed 

beoordeeld, omdat die oplossing voor primaire dijken nog niet beschikbaar was, maar in de 

Watergraafsmeer tot tevredenheid van een ieder toegepast. Binnenkort zijn de JLD Klapankers wel 

goedgekeurd voor primaire dijken en hebben wij bij HNNK/Alliantie de vraag liggen om deze ook 

nader op geschiktheid te beoordelen. Nadere uitwerking van de diverse opties zal leiden tot betere 

inzichten, ook in de risico's.  

(4) Door Wim Bovendeur van de Alliantie is op de Dorpsvergadering bovendien uitgelegd, dat de 

huidige voorliggende oplossingen alleen worden toegepast als een kwaliteitsaannemer, die het 

bewezen vaak gedaan heeft, ze wil uitvoeren en de risico's verzekerbaar zijn.     

(5) Wij hopen, dat het zich niet voor zal doen, maar wij hebben bij HNNK en Alliantie ook vragen 

uitstaan met betrekking tot eventuele preventie, schadeafhandelingspoces en wijze van 

schadecalculatie. 

(6) Wij hebben ons de afgelopen jaren ingezet in de veronderstelling, dat er voor onze activiteiten 

een breed draagvlak is bij met name de Uitdamse dijkbewoners. De gehouden enquete in 2012 

leverde een percentage van 96% op onder de dijkbewoners. Als die veronderstelling niet meer mocht 

kloppen dan horen wij dat heel graag deze week. Iedereen heeft het recht zijn mening te herzien. Wij 

willen en kunnen dit alleen doen als wij het vertrouwen hebben van de overgrote meerderheid van 

de dijkbewoners. 

Met vriendelijke groeten, 

De Dorpsraad 


