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Kamervragen
De WD heeft op woensdag 14 augustus jl. kamervragen over de afsluiting ge
steld. De vragen zijn hier terug te lezen: https://www.tweedekamer.nl/kamer- 
stukken/kamervragen/detail?id=2019Z15724&did=2019D32563

De beantwoording van de vragen gebeurt door Rijkswaterstaat, in samenspraak 
met provincie. Op moment van schrijven zijn de antwoorden nog niet bekend. 
Zodra de antwoorden binnen zijn, zullen wij u deze doen toekomen.

Maatregelen
Er vindt reguliere afstemming plaats tussen Rijkswaterstaat en provincie. De dijk 
staat bij harde wind onder verscherpte controle van de provincie voor wat be
treft zandverstuivingen en de daarmee samenhangende veiligheid van de wegge
bruiker. Daarnaast wordt op verzoek van de provincie tijdig gestart met vegen 
(met behulp van rijdende afzettingen) om zo een nieuwe, volledige afsluiting te 
voorkomen. De kosten van het vegen worden betaald door Rijkswaterstaat.
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Kern mededeling:

Kennis nemen van de voortgang^ van de maatregelen die zijn genomen tegen de 
zandverstuivingen op de N307 Markerwaarddijk (dijk Enkhuizen-Lelystad).
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Mededeling:

In het weekend van 10/11 augustus was de N307 Markerwaarddijk dicht voor het 
wegverkeer. Door zandverstuivingen waren de weg en het fietspad niet veilig be
gaanbaar.

Onderwerp

Update zandverstuiving op N307 Markerwaarddijk

Na de afsluitingen van 28 mei en 8 juni jl. heeft Rijkswaterstaat maatregelen ge
troffen in de vorm van het aanbrengen van een deklaag grond. Tijdens de laatste 
storm is gebleken dat er geen verstuiving plaatsvond op het stukje dijk waar 
grond was aangebracht. Het aanbrengen van de grond neemt echter meer tijd in 
beslag dan eerst gedacht. Naar verwachting duurt het aanbrengen nog tot 1 okto
ber 2019. In de tussentijd dient nog rekening gehouden te worden met mogelijke 
wegafsluitingen.

Een gevolg van de veegacties is dat markering en glasbollen worden wegge
schraapt door de shovels. Provincie is hierover in overleg met Rijkswaterstaat om 
nieuwe markering en glasbollen aan te brengen.
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1 In de bijlage vindt u de eerste mededeling over zandverstuivingen, van 12 juni 2019 (Maatregelen 
zandverstuivingen Markerwaarddijk). De huidige mededeling is hierop een vervolg.
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Maatregelen provincie
Provincie heeft RWS voorgesteld in de publieke communicatie over deze en an
dere calamiteiten gezamenlijk op te trekken. Daarnaast vindt reguliere afstem
ming plaats over de uitvoering van de werkzaamheden, zodat eventuele overlast 
voor het wegverkeer beperkt blijft.
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Maatregelen zandverstuivingen Markerwaarddijk
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AAededeling:

De provincie heeft na zondag 26 mei opnieuw op zaterdag 8 juni de weg op de 
Markerwaarddijk moeten afsluiten voor het wegverkeer vanwege de grote hoe
veelheden zand, die door de forse windkracht de weg was opgestoven. Rijkswa
terstaat (RWS) heeft de weg na 24 uur zandvrij geveegd, zodat deze weer toe
gankelijk was voor het wegverkeer. Vervolgens is tussen RWS en de provincie 
nauw overleg geweest.
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Kern mededeling:

Kennis nemen van de maatregelen die als gevolg van afsluiting van de weg op de 
Markwaarddijk door Rijkswaterstaat en provincie zijn genomen tegen de zandver
stuivingen.

Maatregelen Rijkswaterstaat
RWS is bezig met de versterking van de dijk door vanaf Trintelhaven tot aan Enk- 
huizen zandige oevers aan te leggen. Het risico op zandverstuivingen zoals op 26 
mei en op 8 juni is onderschat. Daarom treft RWS per direct maatregelen. Een 
van de belangrijkste maatregelen is het laten aanbrengen van een deklaag grond 
op de zandige oevers, waarvan de uitvoering naar verwachting twee maanden in 
beslag neemt. In de tussentijd dient men rekening te houden met wegafsluitingen 
op de Markerwaarddijk, wanneer bij forse windkracht het wegdek met zand is be
dekt.


