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OPROEP BEWONERS  ZUYDERZEEDIJK * SYMPATHISANTEN * PERS *

RED DE ZUYDERZEEDIJK 
De GROTE KERK EDAM 

Vrijdagavond 20 september 19.00 – 21.30 uur
toegang gratis – donaties welkom

koffi e thee water… en ‘lekkernijen’ uit 
de eigen keuken* vooraf en na afl oop. 
 *contactpersoon: inabouwman@live.nl

1. Opening: 
Marianne Hund, ladyspeaker, 
Katja Schuurman en de 
Zuyderzeedijk video 3 min.

2. Willem van Toorn   
 Van wie is Nederland? 

3. Tjeerd Dijkstra   
 Oud en nieuw in het 
 landschap

4. Marco Bolluijt   
 Oeverdijk Scharwoude 
 niet nodig

5. Fons Elders   
 De keizer zonder kleren

6. Afra Boon-Hoogewerf  
  Onrecht ?

7. Ina Bouwman   
 dankwoord  

8. Marianne Hund   sluiting

Waarom deze bijeenkomst?
Om elkaar een idee te geven van wat ons polderlandschap, zijn bewoners én de DIJK zelf 
kunnen verwachten. De ontgrondingenvergunning is de voorbereiding van een landwin-
ningsproject in het Markermeer ter grootte van ca. 140 ha.. 

Voor wie? Wat denkt u? Voor u?
Nee, voor mondiaal toerisme via Amsterdam, Metropool Holland en Lelystad Airport. Prog-
nose BNR voor Lelystad Airport: 30 miljoen toeristen anno 2030, terwijl in 2019 de Aarde al 
op vele plaatsen in brand staat. 
Als 6 à 7 miljoen m3 zand, aarde en asfalt een plekje heeft gekregen in het Markermeer, is 
dat niet voor de veiligheid van de 1, 2 miljoen bewoners in Noord-Holland met zijn miljarden 
aan investeringen, maar voor toeristen uit Azië en andere continenten. Na vijf-zes-zeven jaar 
onvoorspelbare overlast, risico’s voor bedrijven en huizen waarover niemand, noch HHNK 
of Alliantie MMD, iets zinnigs kan zeggen, wordt de 800 jarige dijk voor 75 tot 100% tot op 
de voet afgegraven, en met asfalt bedekt. Dit proces is onomkeerbaar en in strijd met in-
ternationale en nationale wetgeving over cultureel erfgoed. Dhr. A.Nessar [bestuur, directie, 
strategie] informeerde op 15.08.2018 het HHNK-bestuur over het afgraven, in verband met 
de besluitvorming.  

Onze bijeenkomst in de Grote Kerk van Edam gaat over de toekomst van dit unieke land-
schap en dus over de toekomst van toekomstige generaties. 
De bodemprocedure van de Raad van State 29-30 oktober 2019, Den Haag zal dit plan 
(moeten) toetsen aan de oorspronkelijke veiligheidsopgaaf. Probeer aanwezig te zijn, 
want het is interessant, leerzaam en een protest tegen de waan van de dag. 

Info: eldersf@xs4all.nl / 0299.37.37.50 
https://www.stichtingzuyderzeedijk.nl
https://www.fonselders.eu/projects/landscape/zuyder-
zeedijk-alliantie/

Info sprekers
ad 1  Mr. Marianne Hund, zangeres en auteur 
ad 2 Willem van Toorn, dichter – schrijver o.m.   
 Het grote landschapsboek
ad 3  Prof. Ir Dijkstra, architect en stedenbouwkundige  
 voormalig rijksbouwmeester 
ad 4. Marco Bolluijt, bewoner Scharwoude, lid bestuur   
 Stichting Zuyderzeedijk
ad 5. Fons Elders, initiator Zuyderzeedijk Alliantie,   
 fi losoof – historicus, em. hoogleraar 
ad 6. Afra Boon-Hoogewerf, 31 jaar manager bij   
 een bank; echtgenote van natuurboer Ted Boon. 
ad 7. Ina Bouwman, Warder, penningmeester   
 Stichting Zuyderzeedijk
ad 8. Marianne Hund, sluiting  
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Kom te voet, fi ets, driewiel, 

auto, tractor, paard of bus.  

Grote Kerkstraat 59 in Edam.

Bus 314 Amsterdam–Hoorn / 

Hoorn-Amsterdam: halte Grote 

Kerk nabij busstation Edam

ONZE VRAGEN

1. Waarom negeert u in onderling overleg de opdracht uit 2006 die u verplicht de   
 bestaande DIJK van Hoorn tot Durgerdam sober robuust en doelmatig te versterken? 
2. Waarom zijn de daaraan verbonden subsidievoorwaarden geheim? 
3. Waarom wordt de wet op natuurbescherming; ruimtelijke ordening en het    
 provinciaal monument door GS N-H van zijn rechtmatige status ontdaan, middels   
 verklaring van geen bedenkingen?

4. Is er nog sprake van zwaarwegend maatschappelijk belang, als het alternatief   
 voor de monumentale dijk een toeristisch experimenteel oeverdijkproject blijkt   
 te zijn, terwijl de voormalige plannen berusten op verouderde gegevens? 
5. Is de veiligheid van de bestaande dijk met bewezen sterkte niet méér gediend   
 met de adviezen en argumenten van Ir. F. Spaargaren en de collega’s Vrijling en Kok  
 dan met de belangen van de Alliantie MMD met recht op vergaande geheimhouding  
 inzake fi nanciën, planning en technologie? 
6.  De ontgrondingen geven te denken. Grote brokstukken veen zwerven rond in het   
 Markermeer. Personeel hhnk is gevraagd er geen ruchtbaarheid aan te geven. 

* a/d Minister van Infrastructuur en Waterstaat   
 Cora van Nieuwenhuizen;
* Bestuur Provincie Noord-Holland en Gedeputeerde  
 Staten [GS] Noord-Holland;
* Waterschap Hoogheemraad Holland-Noorderkwartier.


