Brief van de omgevingsmanager Wheredijk van het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier aan de bewoners van de Wheredijk
Datum
8 maart 2021
Onderwerp
W erkzaamheden Wheredijk

Beste aanwonende van de Wheredijk,
15 maart a.s. starten Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Stadsverwarming Purmerend en
de netbeheerders met de werkzaamheden aan de Wheredijk. In de nieuwsbrief van februari 2021 is de
aanpak en fasering van de werkzaamheden uitgewerkt. Deze is in te zien op hhnk.nl/wheredijk. In deze
bewonersbrief informeren wij u over de eerste werkzaamheden, bereikbaarheid en wijze waarop wij u
op de hoogte houden en u ons kunt bereiken.
Start verbetering boezemkade Wheredijk
Het project is opgedeeld in twee deeltrajecten:
Deeltraject Oost (van Churchilllaan naar Hannie Schaftstraat) Deeltraject West (van Churchilllaan naar
spoorlijn).
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We starten de uitvoering in deeltraject Oost omdat Stadsverwarming in dit traject het warmtenet gaat
vervangen. Aannemer AW Vessies van het hoogheemraadschap start met de eerste werkzaamheden.
De planning en werkzaamheden zijn:
In de week van 8 maart het plaatsen van de keet en de kap- en snoeiwerkzaamheden.
Vanaf 15 maart het vervangen van de bestaande beschoeiing in de teensloot. De dijk is dan bereikbaar
voor aanwonenden.
Vanaf 22 maart start het ophogen en grondwerk aan de binnenzijde van de dijk en het grondwerk voor
de verbreding van het bromfietspad. Via de Where wordt de grond aan- en afgevoerd en op een locatie
langs de dijk overgezet op klein materieel. Bij het intensieve grondtransport wordt tijdens werktijden het
betreffende dijkvak in verband met de veiligheid afgesloten voor al het verkeer. Aanwonenden kunnen
gebruik maken van een afgescheiden looppad en/of een speciaal ingezet voertuig om bij hun woonark
te komen. 's Avonds is het werkvak weer toegankelijk.
Vanaf 19 april wordt het bromfietspad opgebroken om het grondwerk voor de kabels en leidingen uit te
voeren.
Na het opbreken van het asfalt wordt het zand afgedekt met
rijplaten. Ook dan kunnen de aanwonenden gebruik maken van een afgescheiden looppad en/of een
speciaal ingezet voertuig en is 's avonds het werkvak weer toegankelijk.
Begin mei t/m augustus volgen de aannemers die aan de slag gaan met de vervanging van het
warmtenet en de overige kabels en leidingen. Hierover informeren wij u op een later moment.
De planning voor het deeltraject West wordt nog nader uitgewerkt. Ook hierover informeren wij u op
een later moment.
Contact op de bouwplaats
De aannemer is voornemens een bouwkeet te plaatsen langs de Wheredijk ter hoogte van de
Churchilllaan. De uitvoerder van AW Vessies, Jos Peerdeman, is het dagelijkse gezicht op de
bouwplaats en voor vragen kunt u hem aanspreken. Naast dat hij op de bouwplaats aanwezig is, is hij
op dinsdag en donderdag tussen 13.00 en 14.00 uur aanwezig in de bouwkeet voor eventuele vragen.
De BouwApp
Om u snel en tijdig te informeren over de detailplanning, voortgang van de werkzaamheden,
omleidingen en de hinder maken wij gebruik van de BouwApp. Via deze app bent u direct op de hoogte
van de laatste ontwikkelingen en kunt u vragen en meldingen sturen.
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De BouwApp is als volgt op uw mobiele telefoon of tablet te downloaden:
Scan de QR-code, of ga naar de appstore om de app gratis te
downloaden.
Zoek in de app naar ‘Wheredijk’
Open het project en klik op ‘volgen’
Selecteer betreffende doelgroep

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.

