
Pas op, aan deze dijk wordt gewerkt!

De Alliantie Markermeerdijken versterkt de komende jaren de 
dijk tussen Hoorn en Durgerdam. Dat betekent meer bedrijvig
heid op het water, langs en aan de dijk. Het werk gebied is 
alleen toegankelijk voor de werknemers van de Alliantie en 
niet voor bewoners en recreanten. In deze folder vindt u 
een kaart van ons werkgebied en leest u over de gevaren en 
de risico’s die u loopt als u het gebied tóch betreedt.

Betreden van werkgebied is verboden en gevaarlijk
De Alliantie plaatst hekken, waarschuwingsborden en boeien om te 
voorkomen dat bewoners en recreanten het werkgebied betreden. 
Dit is namelijk verboden én gevaarlijk.

Gevaren op het water
Voor watersporters bevinden de grootste gevaren zich (deels) onder water 
en zijn daardoor niet of nauwelijks zichtbaar. Zoals: schuin aflopende 
zanddammen, leidingen voor het zandtransport, draden die onder hoge 
spanning staan, ankers, betonblokken, meetapparatuur en aanlegpalen.

Liggen er boeien, zoals in het Hoornse Hop, ga daar dan niet voorbij. 
Op plekken waar géén boeien liggen is het belangrijk om zeker vijftig 
meter afstand tot de werkzaamheden te houden. Let ook op de grote 
werkschepen. Deze varen in speciaal daarvoor uitgegraven vaargeulen 
en kunnen daardoor moeilijk uitwijken.

Gevaren op oeverdijk en buitendijkse werkbanen
Het komt geregeld voor dat recreanten de oeverdijk in Hoorn of de 
buitendijkse werkbanen als strandje gebruiken. Ook dit is gevaarlijk: 
grote machines rijden over een ondergrond die nog niet stabiel is en 
je kunt vast komen te zitten in drijfzand. Ga daarom naar een zwemlocatie 
die tijdens de uitvoering gewoon in gebruik is. Op de kaart vindt u een 
overzicht van deze locaties.

Voor meer informatie over onze planning en 
werkzaamheden, kijk op markermeerdijken.nl
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Pas op, aan deze dijk wordt gewerkt!

De Alliantie Markermeerdijken versterkt de komende jaren de 
dijk tussen Hoorn en Durgerdam. Dat betekent meer bedrijvig
heid op het water, langs en aan de dijk. Het werk gebied is 
alleen toegankelijk voor de werknemers van de Alliantie en 
niet voor bewoners en recreanten. In deze folder vindt u 
een kaart van ons werkgebied en leest u over de gevaren en 
de risico’s die u loopt als u het gebied tóch betreedt.

Betreden van werkgebied is verboden en gevaarlijk
De Alliantie wil met hekken, waarschuwingsborden en boeien voorkomen dat 
bewoners en recreanten het werkgebied betreden. Dit is verboden én gevaarlijk.

Gevaren op het water
Voor watersporters bevinden de grootste gevaren zich (deels) onder water en 
zijn daardoor niet of nauwelijks zichtbaar, zoals: schuin aflopende zanddammen, 
leidingen voor het zandtransport, draden die onder hoge spanning staan, ankers, 
betonblokken, meetapparatuur en aanlegpalen.

Liggen er boeien, zoals in het Hoornse Hop, ga daar dan niet voorbij. Op plekken 
waar géén boeien liggen is het belangrijk om zeker vijftig meter afstand tot de 
werkzaamheden te houden. Let ook op de grote werkschepen. Deze varen in 
speciaal daarvoor uitgegraven vaargeulen en kunnen daardoor moeilijk uitwijken.

Gevaren op oeverdijk en buitendijkse werkbanen
Het komt geregeld voor dat recreanten de oeverdijk in Hoorn of de buiten dijkse 
werkbanen als strandje gebruiken. Ook dit is gevaarlijk: grote machines rijden 
over een ondergrond die nog niet stabiel is en je kunt vast komen te zitten in 
drijfzand. Zoekt u tijdens de uitvoering een veilige zwemplek? Kijk dan op de 
kaart waar alternatieve zwemlocaties staan aangegeven.

Voor meer informatie over onze planning en 
werkzaamheden, kijk op markermeerdijken.nl




