
  

Komt allen op 3 maart aanstaande naar Hotel Spaander in Volendam om 19.30 in de Botterzaal. Hier 

kijken we terug op 10 jaar overleg, maar belangrijker nog: we kijken vooruit naar een helder en 

haalbaar alternatief. 

Wat ging er vooraf? 

In 2006 is de dijk afgekeurd, om redenen die niemand ons 

uit heeft kunnen leggen. Sindsdien wordt er gepraat. In 

talloze ateliers, workshops, advies- en klankbord-

bijeenkomsten. Een stoet van deskundigen is langsge-

komen met steeds weer andere theorieën, schetsen, 

methoden, dwars- en langsprofielen. Met oeverdijken, 

binnen- en buitenbermen, asverschuivingen, verlengde 

taluds, golfbrekers, kistdammen en wat niet al meer.  

Met onbegrijpelijke verhalen waarom de door ons aange-

dragen oplossingen niet konden. Bijvoorbeeld dat faal-

mechanismen plotseling weer heel anders bleken te zijn. 

Dat de samenstelling van de ondergrond als bij toverslag 

bleek veranderd. Of wegens (aanwijsbaar verkeerd be-

rekende) hoge kosten. 

Vertrouwen kwijt 

Nog voordat er een schop de grond in is gegaan zijn er 

tonnen besteed aan dit circus. Misschien had dat kunnen 

vermaken als het een satire was. Als het niet ging over de 

vernietiging van cultuurgoed en niet op kosten van ons, de 

belastingbetaler, was georganiseerd. We lijken nu op een 

punt aangekomen dat de rekening verder op gaat lopen.  

Voor een oplossing die een onvervangbare dijk vernietigt, die 

zijn doel ver voorbij schiet, en waarin allerlei deelbelangen 

mee zijn gaan spelen. Waarin het bedrijfsleven een dikke 

vinger in de pap blijkt te hebben. Is het een wonder dat wij 

geen enkel vertrouwen meer hebben in het waterschap?  

Alleen denken in grondverzet 

Het HHNK heeft zich gebonden aan het bedrijfsleven in een 

zogenaamde alliantie (niet te verwarren met onze Alliantie!). 

Die alliantie zit vast op koers naar een oplossing waar zoveel 

mogelijk grondverzet aan te pas gaat komen. Waarom? 

“Omdat het moet” is het antwoord. Een beter antwoord 

krijgen we niet.  

Want zoveel is nu wel duidelijk: al dat overleg is een 

zoethoudertje waarmee wij bezig gehouden worden tot, 

onder druk van de tijd, de machines opgestart kunnen gaan 

worden.  

Aan ieder die de Markermeerdijk aan het hart gaat! Snapt u het nog? 



 

Accepteer het niet, er is een uitstekend alternatief 

Wij kunnen en mogen dit niet accepteren. En dat kan heel 

goed! Uit onverdachte hoek is, door voormalige ingenieurs 

van Rijkswaterstaat, een helder alternatief aangedragen. 

Een alternatief dat de dijk spaart en de belastingbetaler 

honderd miljoen of meer bespaart. De veiligheid kan 

afdoende worden geborgd door het bouwen van een 

gemaal in de Houtribdijk. Een gemaal dat het peil in het 

Markermeer flexibel houdt. 

Keer het tij 

Deze gezaghebbende mensen hadden een belangrijke rol 

bij de realisering van de Deltawerken. Zij hebben zich nu 

gericht tot de Tweede Kamer in een poging het tij te keren. 

De politiek moet voorkomen dat miljoenen over de balk 

wordt gesmeten. Dat onvervangbaar cultuurgoed zonder 

goede reden wordt vernietigd. En dat het bedrijfsleven zich 

verrijkt op kosten van de publieke kas.  

Kom in actie! 

De politiek moet opkomen voor ons belang! Maar de 

politiek, dat zijn wijzelf. Wijzelf moeten in actie komen om 

de Tweede Kamer wakker te maken en te houden. Wijzelf 

moeten in verzet komen, vertellen wat wij weten en wat wij 

willen. En aantonen dat er een haalbaar alternatief is voor 

het massale grondverzet waar de alliantie op uit is.  

Kom daarom naar de bijeenkomst in Hotel Spaander te 

Volendam op 3 maart a.s. Daar zullen we terugkijken op 

tien jaar overleg, we zullen het hebben over het helder en 

haalbaar alternatief en over wat we kunnen doen om onze 

boodschap uit te dragen en onze visie te verdedigen. Weg 

met het rookgordijn. Op naar een gemaal in de Houtribdijk, 

voor het behoud van een veilige en mooie Markermeerdijk!  

Werkgroep Gemaal Houtribdijk van de Zuyderzeedijk 

Alliantie 

Volg het laatste dijknieuws van Hoorn tot Amsterdam op www.facebook.com/zuyderzeedijk 

http://www.facebook.com/zuyderzeedijk

