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Introductie (Jaap Hoekman) 
- Steenbekleding op berm besproken. 

- Opperwoud ontwerp (ten noorden van Uitdam) sterk geoptimaliseerd ten opzichte van 

eerdere ontwerp, dit leidt tot een minimale verschuiving / verhoging van de huidige dijk. 

- Detail ontwerp Uitdam; hoogteverschillen tussen de huidige dijk van Uitdam en de 

voorgestelde besproken. 

- Damwand als constructieve oplossing doorgenomen, uiteindelijke impact / risico van deze 

oplossing is nog niet bekend. 

- Visualisatie dijk Uitdam; de berm van ca 11-13 meter besproken, en punten omtrent 

steenbekleding opnieuw benoemd. 

Discussie 
- Besproken dat de huidige hoogte en locatie van de dijk vastgelegd is in het project en 

bestemmingsplan en dus het traject van wijzigingen lastig zal zijn, wat echter niet een reden 

is om geen actie te ondernemen. 

- Joke benoemt de voorwaarden die in Volendam afgesproken zijn omtrent herbouw bij sloop 

dijkwoningen en afwijkende hei methodes die zorgen voor een mildere beoordeling van de 

dijk en dus de benodigde versterkingsmaatregelen. 

- Joke geeft ook aan dat JLD als constructieve oplossing voor dijk Uitdam mogelijk een betere 

oplossing kan zijn dan een damwand. Vervolgens besproken dat dit momenteel niet bij de 

alliantie overwogen wordt en de risico verschillen niet bekend zijn. 

- Opmerkelijke verschillen tussen het detailontwerp van de Opperwoud dijk na optimalisatie 

en die van Uitdam besproken. Aanswezigen verbazen zich over het feit dat dergelijke 

optimalisaties niet zijn doorgerekend voor dijk Uitdam. 

- Ook besproken dat er niet vanuit gegaan mag worden dat de Opperwoud oplossing mogelijk 

is voor Uitdam omdat er in de berekening rekening wordt gehouden met veel 

omstandigheden, zoals bebouwing, kelders, heipalen, etc. 

- Materiaal keuzes voor de steenbekleding besproken en verwezen naar de link in de 

dorpsraad email van vrijdag 13-09 waar dorpsbewoners een voorkeur mogen uitspreken, 

Conclusie 
- Unaniem: huidige visualisatie en detailontwerp voor dijk Uitdam is niet de voorkeur van het 

dorp en de dorpsraad zal daarom een verzoek doen voor een alternatief of een groene 

bermbekleding ipv stenen. 

- Er bestaan zorgen over de risico’s van alle oplossingsvarianten en specifiek over de 

voorgestelde constructieve oplossing (damwand). 

- Behoefte om proces afspraken te maken met de Alliantie omtrent het uitwerken van een 

alternatief ontwerp van de dijk Uitdam. 

- Wat kunnen bewoners zelf doen? Bij de bijeenkomsten gepland door de Alliantie aanwezig 

zijn en direct feedback geven. Daarnaast geeft Joke aan dat er een zaak dient bij de Raad van 

State op 29 & 30 oktober waarvoor vrijwilligers gezocht worden om op de publieke tribune 

plaats te nemen. 


