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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 Hendrik Zanddijk. In deze
periode zijn we bezig met een aantal onderzoeken ter voorbereiding op de grote werkzaamheden
buiten op de dijk.
Momenteel wordt er onderzoek uitgevoerd op de dijk in de buurt van uw woning bij sectie 4 (zie
figuur 1). Dit is een onderzoek om een goed beeld van de ondergrond en de geometrie (vorm) van
de dijk te verkrijgen. Dit bestaat uit grondonderzoek en landmeetkundig werk.
Wat gaat er gebeuren
Aan de buitenzijde van de dijk gaan we diverse onderzoeken doen om de dikte van onder andere de
klei en de bestorting op de dijk te bepalen. Daarnaast bestaat het grondonderzoek uit sonderingen en
boringen op of naast de dijk. Een sondering is een meting waarbij een stalen staaf met een
kegelvormige punt in de grond wordt gedrukt. Bij een boring wordt een rond gat in de grond gestoken
en worden grondmonsters voor laboratoriumonderzoeken genomen. Ook meten landmeters
dwarsprofielen van het dijklichaam.
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Wanneer?
Het onderzoek aan de buiten kant van de dijk wordt in juli 2016 uitgevoerd en de sonderingen in
augustus 2016.
Toegang tot uw perceel?
We doen er uiteraard alles aan om hinder en schade zoveel mogelijk te voorkomen. Waar nodig zetten
wij lichtgewicht apparatuur in. Na afloop van de metingen worden de sondeer- en boorgaten weer
dicht gemaakt.
Verkeersmaatregelen
Een deel van het grondonderzoek vindt plaats langs de openbare weg. Hierdoor kan er enige
verkeershinder optreden. Indien nodig worden verkeersmaatregelen getroffen. We zorgen ervoor dat
het verkeer zo min mogelijk hinder ondervindt van de werkzaamheden en dat de werkzaamheden
veilig worden uitgevoerd.
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

Figuur 1, Overzichtskaart van waar de werkzaamheden plaatsvinden

