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Werkzaamheden Oudeschild

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 HHNK gekregen deze werkzaamheden de komende
jaren uit te voeren.
Het totale project loopt van de polder Wassenaar tot het Horntje, in verschillende secties. In
Oudeschild zelf beginnen de grote werkzaamheden buiten op de dijk volgend jaar na het gesloten
seizoen, 15 april.
Ter voorbereiding op deze grote werkzaamheden aan de dijk wordt er de komende periode
onderzoek uitgevoerd op de dijk (zie figuur 1). Dit is een onderzoek naar de aanwezigheid van
mogelijke niet gesprongen explosieven afkomstig uit de Tweede Wereldoorlog.

Figuur 1 Onderzoeksgebied
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Deze werkzaamheden vinden plaats vanaf maandag 27 juni en duren tot vrijdag 22 juli. Het
onderzoek naar de niet gesprongen explosieven wordt gedaan met twee type machines, die
hieronder zijn weergegeven. Afhankelijk van de situatie en werkruime bepalen we welke machine op
welke locatie wordt ingezet.

De machines waar het onderzoek mee
wordt uitgevoerd: SBM10 C en Boxer
100
Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren is het noodzakelijk om tijdelijke verkeersmaatregelen
te nemen. Hierdoor zou het mogelijk kunnen zijn dat u moet omlopen of omrijden. De routes zijn op
onderstaande kaartjes weergegeven.
29 juni tot 5 juli
Om de werkzaamheden op de dijk in deze periode uit te kunnen
voeren wordt het Bolwerk vanaf de zuidzijde afgesloten voor
verkeer. Om vanaf de zuidzijde in de Haven te komen moet u
omrijden via de Barentszstraat.

Voor voetgangers wordt in deze periode de trap in het
verlengde van de Houtmanstraat over de dijk afgesloten. U kunt
de haven dan bereiken via de trap over de dijk in het verlengde
van de Heemskerckstraat.
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11 juli tot 15 juli
Om de werkzaamheden op de dijk in deze periode uit te kunnen
voeren wordt het Bolwerk aan de zuidzijde van de dijk
afgesloten voor verkeer. U kunt gebruik maken van de
Barentszstraat of de route via het Bolwerk en de Haven.

Voor voetgangers wordt in deze periode de trap in het
verlengde van de Houtmanstraat over de dijk afgesloten. U kunt
de haven dan bereiken via de trap over de dijk in het verlengde
van de Heemskerckstraat.

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

