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Onderwerp

Voorbereiding Werkzaamheden
Gemaal de Schans, fase 1

Geachte bewoner,
De dijk op Texel voldoet niet meer aan de huidige eisen en wordt de komende jaren versterkt, zodat
de Tesselaars de komende jaren weer veilig achter de dijk kunnen wonen. De Combinatie Tessel
heeft de opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gekregen deze
werkzaamheden de komende jaren uit te voeren. Het totale project loopt van de polder Wassenaar
tot het Horntje, in verschillende secties met uitzondering van de Prins Hendrikdijk.
Het gemaal De Schans wordt bij deze werkzaamheden ook vernieuwd. De bouw van het gemaal
wordt gefaseerd uitgevoerd.
Vanaf maandag 26 september starten we met de voorbereidende fase
Vanaf eind oktober starten we met de werkzaamheden aan de inlaat
Volgend jaar in april starten we met de uitstroom en uitlaat
Wat gaat er gebeuren?
Eind september starten we met de inrichting van de bouwplaats. Het nieuwe gemaal De Schans
komt circa 50 meter richting het zuidwesten. Aansluitend op de inrichting van de bouwplaats wordt
in oktober de bouwkuip gerealiseerd. Dit gebeurt middels het aanbrengen van damwanden. Nadat
dit is gerealiseerd, is de grootste hinder voor de omgeving in eerste instantie voorbij.
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Verkeersmaatregelen
Om deze voorbereidende werkzaamheden uit te kunnen voeren is het noodzakelijk om tijdelijke
verkeersmaatregelen te nemen. Bij het gemaal mag minder hard gereden worden. En indien u uit
Oudeschild richting de TESO fietst of in omgekeerde richting wordt u omgeleid via de dijk. De routes
zijn op onderstaande kaartjes weergegeven.

26 september – 25 november
Om de werkzaamheden voor het gemaal in deze periode uit te kunnen voeren wordt het fietspad
langs de Redoute afgesloten. Om vanaf ’t Horntje richting Oudeschild of omgekeerd te komen moet
u in deze periode via de buitenzijde van de dijk fietsen.
Omdat de weg ter plekke van de bouwplaats voor het nieuwe gemaal versmald is, geldt hier een
snelheidsbeperking en mag er maximaal 50 km/uur gereden worden.
Indien u vragen en of opmerkingen heeft, neem dan gerust contact op
Ons telefoonnummer is : 0651195540
Ons emailadres : omgeving@combinatietessel.nl
Met vriendelijk groet,
Dries Hof,
Omgevingsmanager

