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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 weer veilig achter de dijk kunnen wonen. De Combinatie Tessel heeft de opdracht van
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gekregen deze werkzaamheden uit te voeren. Het
totale project loopt van de polder Wassenaar tot aan het Horntje. De dijk is daarbij opgedeeld in
verschillende secties. De sectie bij de Prins Hendrikdijk behoort niet tot de opdracht.
Om minder hinder te veroorzaken op Texel maken we gebruik van twee extra aanlandingen. Dit zijn
tijdelijke kades voor schepen om materiaal aan te voeren naar het eiland. Deze aanlandingen
worden gebruikt naast het gebruik van de bestaande faciliteiten, zoals de TESO, de haven in
Oudeschild en de NIOZ-haven. Door de twee aanlandingen te bouwen verminderen we het aantal af
te leggen kilometers voor de aanvoer van materiaal naar de verschillende secties drastisch.
Wat gaat er gebeuren?

Locatie van de aanlandingen en een voorbeeld van een aanlanding bij Cadzand

Begin november starten we met de bouw van de eerste aanlanding iets ten noorden van het gemaal
Dijkmanshuizen. We richten op deze plek een loslocatie in, welke is opgebouwd uit breuksteen en
grond.
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De bouw van de aanlanding duurt ongeveer een maand. Daarna zal deze aanlanding gebruikt gaan
worden om breuksteen en OSA (asfalt) aan te voeren voor werkzaamheden aan de dijk ten noorden
van Dijkmanshuizen. Wanneer het materiaal aangevoerd is en we de aanlanding niet meer nodig
hebben, wordt deze aanlanding weer afgebroken.

Dumpers vervoeren het materiaal vanaf het schip richting de werklocaties of depots

Verkeersmaatregelen vanaf 7 november
Om het vervoer van het materiaal naar de verschillende secties veilig aan te voeren is het
noodzakelijk om tijdelijke verkeersmaatregelen te nemen. Bij de afrit vanaf de dijk naar de IJsdijk
wordt de snelheid van het doorgaande verkeer verlaagd naar 30 km/uur. Daarnaast komen er
borden te staan om het verkeer te waarschuwen voor het werkverkeer.
Tijdens de werkzaamheden en de aanvoer van materiaal wordt het fietspad langs de buitenzijde van
de dijk vanwege de veiligheid afgesloten. Er komt voor fietsers een tijdelijk fietspad vanaf gemaal
Dijkmanshuizen tot voorbij de afrit vanaf de aanlanding naar de IJsdijk, om kruisende
verkeersstromen te voorkomen.

Overzichtskaart Aanlanding Dijkmanshuizen

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

