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Geachte heer, mevrouw,   

 

In de zomer van 2020 starten we met de bouw van gemaal Monnickendam. Dit gemaal wordt 

gebouwd in de Nieuwendam, iets ten noorden van de afslag Monnickendam-Noord. Namens 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) mag de aannemerscombinatie 'Gemaal 

Monnickendam (bestaande uit: Friso Civiel en Van Hattum en Blankevoort) de bouw van het gemaal 

uitvoeren. Voorafgaand aan de bouw starten wij in april aanstaande met kabel- en 

leidingwerkzaamheden. In deze brief leest u meer informatie over de werkzaamheden.      

 

Waarom gemaal Monnickendam? 

Het klimaat verandert. We krijgen in de toekomst steeds vaker te maken met extreem weer, zoals 

zware clusterbuien, hogere temperaturen en perioden van droogte. Het nieuwe gemaal zorgt er 

mede voor dat het watersysteem de komende decennia wateroverlast in de polders ten noorden van 

Amsterdam tegengaat. Tevens kan het gemaal bij droogte extra water het gebied inlaten. De locatie 

en een impressie van het nieuwe gemaal vindt u onderstaand (Afbeelding 1.) 
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Afbeelding 1: locatie en impressie 

Kabel- en leidingwerkzaamheden 

Voordat we starten met de bouw van het gemaal moeten eerst de kabels en leidingen verlegd 

worden. De kabels en leidingen leggen we tijdelijk in een kabelkoker. Voor het plaatsen van de 

kabelkoker brengen we een aantal damwandplanken aan die als fundering dienen. Het aanbrengen 

van de damwandplanken kan enige geluidhinder geven. We proberen de hinder tot een minimum te 

beperken. 

 

Fase westzijde (Purmer Ee) - half april t/m begin juni 2020: 

Vanaf maandag 20 april tot en met begin juni verleggen diverse Nutsbedrijven de kabels en 

leidingen aan de westzijde van de Nieuwendam/N247. Om de werkzaamheden veilig uit te voeren is 

het noodzakelijk om het fietspad aan de westzijde af te sluiten voor (brom-)fietsverkeer en om te 

leiden via de oostzijde (zie afbeelding 2). De beide bushaltes blijven bereikbaar via oversteek 

Hoogedijk. 

 

Fase oostzijde (Markermeer) - begin juni t/m eind augustus 2020: 

Vanaf maandag 8 juni 2020 verleggen de Nutsbedrijven aan de oostzijde van de Nieuwendam/N247 

de kabels en leidingen. De (brom-)fietsers kunnen dan geen gebruik maken van het (nieuwe) 

verlegde fietspad aan de oostzijde en worden omgeleid via de westzijde (zie afbeelding 3). Tijdens 

de werkzaamheden blijven beide bushaltes bereikbaar via oversteek Hoogedijk. Voor voetgangers uit 

Monnickendam naar de bushalte is er een omleidingsroute die ca. 6 minuten extra looptijd is. 

Tijdens de bouwvak (juli en augustus) gaan de werkzaamheden door.  
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Afbeelding 2: afsluiting fietspad westzijde            Afbeelding 3: afsluiting fietspad oostzijde     

  

 

Vervolgstappen  

Wij verwachten – onder voorbehoud - de komende tijd onderstaande werkzaamheden uit te voeren. 

Als hier meer over bekend is, zullen wij u hier nader over informeren:  

 
• September 2020 het aanbrengen bouwkuipen oost- en westzijde 
• Oktober 2020 weekendafsluiting van de N247 
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Hinder voor de omgeving 

Een groot project zoals dit kan helaas niet zonder overlast voor omwonenden en weggebruikers 

gebouwd worden. Wij doen ons uiterste best om de overlast zoveel mogelijk te beperken en u zo 

goed mogelijk te informeren over de werkzaamheden en bijbehorende planning daarvan. 

 

Werkzaamheden tijdens coronavirus 

Op dit moment gaan de werkzaamheden van het project gewoon door en volgen we de (huidige en 

toekomstige) richtlijnen van het RIVM. Hierbij nemen we de inmiddels bekende gedragsregels 

omtrent afstand houden in acht. 

 

Meer informatie  

In geval van een urgente of overlast gevende situatie tijdens de werkzaamheden kunt u bellen met 

ons alarmnummer (24/7) van Friso Civiel tel. 088 - 429 00 00 (één van onze maatschappijen).  

Heeft u vragen over de bereikbaarheidsmaatregelen of een andere vraag dan kunt u ons via het 

onderstaande telefoonnummer of emailadres bereiken.  

 

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Martin van den Berg 

Omgevingsmanager Combinatie Gemaal Monnickendam 

 

Dit document is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend 

 

  

 

 

Combinatie Gemaal Monnickendam 

Martin van den Berg 

mvandenberg@vwinfra.nl 

tel nr. 06-50226257 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bouw van Gemaal Monnickendam wordt mede mogelijk gemaakt door het 

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:  

Europa investeert in zijn platteland 
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