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Beste bewoner van de Wheredijk, 

 

Sinds vorige week zijn de werkzaamheden aan de Wheredijk dan echt gestart. De vervanging van de 

beschoeiing in de sloot onderaan de Wheredijk vordert gestaag. De eerste ca. 350 m is inmiddels 

voorzien van nieuwe beschoeiing.  

 

Vanaf 31 maart a.s. zal het grondtransport voor het ophogen van het oostelijke gedeelte van de 

Wheredijk plaatsvinden. In deze brief willen wij u informeren over de werkzaamheden, aangepaste 

werkvolgorde en de (aangepaste) bereikbaarheid van uw woonark.  

 

Zoals aangegeven worden de bulkmaterialen zoals klei en het zand over de Where aangevoerd en 

ter hoogte van de Hannie Schaftstraat op de dijk gebracht. Met (kleine) wieldumpers worden deze 

vervolgens over de dijk uitgereden. De werkzaamheden zullen vanaf de Hannie Schaftstraat richting 

de Churchilllaan uitgevoerd worden. Om de transportafstanden te beperken hebben wij onderzocht 

om ter hoogte van woonark 70 een 2de laad- en loslocatie in te richten. Helaas is vorige week 

gebleken dat de ruimte op deze locatie niet voldoende is en uitvoeringstechnische risico's met zich 

mee brengt waardoor we hiervan hebben moeten afzien. Vandaar dat we vanaf 1 laad- en loslocatie 

werken. 

 

Vanaf de laad- en loslocatie aan de Hannie Schaftstraat start de aannemer met het aanbrengen van 

klei op de dijk. Het huidige bromfietspad wordt verbreed met rijplaten. Door het plaatsen van 

bouwhekken wordt een veilige strook voor voetgangers gemaakt. Zo scheiden wij het bouwverkeer 

van het voetverkeer en zijn de woonarken tijdens de grondwerkzaamheden altijd bereikbaar. Op 

locaties rondom de doorsteken richting de Johan Wagenaarstraat en Hannie Schaftstraat zullen 

oversteekplaatsen worden ingericht. Deze fase duurt tot de start van de werkzaamheden van de 

stadsverwarming medio mei a.s. Over de nieuwe verkeerssituatie zullen wij u informeren. In 

onderstaande afbeelding is het principe in een dwarsprofiel weergegeven.  
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Mocht u gedurende deze werkzaamheden hulp nodig hebben met (zware) boodschappen of het aan 

de weg zetten van uw afvalcontainer, dan helpen onze medewerkers op de bouwplaats u graag een 

handje.  

 

 

Wilt u op de hoogte zijn van de detailplanning, voortgang van de 

werkzaamheden, omleidingen en de hinder, dan kunt u gebruik maken van de 

BouwApp. Via deze app bent u direct op de hoogte van de laatste 

ontwikkelingen en kunt u vragen en meldingen sturen. Deze te downloaden via 

de QR-code of in de Google Playstore / App-store.  

 

 
Wij hopen u met deze bewonersbrief op dit moment voldoende te hebben 
geïnformeerd. Voor vragen kunt u bij uitvoerder Jos Peerdeman terecht. Wij 
houden u verder natuurlijk ook weer op de hoogte via de digitale nieuwsbrief en de BouwApp. 

 
Met vriendelijke groet, 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

 
 

 
 
 

Stefan Muis 
Omgevingsmanager Wheredijk 

 

 


