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INTRODUCTIE
De Houtribdijk is de verbinding tussen Enkhuizen en
Lelystad. De dijk is in de vorige eeuw aangelegd als
onderdeel van de Zuiderzeewerken en scheidt het IJsselmeer van het Markermeer. De dijk is oorspronkelijk
ontworpen als begrenzing van de nog te creëren Markerwaard. Nu de Markerwaard niet wordt aangelegd, is
de Houtribdijk feitelijk geen dijk maar een dam.

GEGEVENS

De Houtribdijk beschermt grote delen van Nederland
tegen hoogwater. Bij een storm voorkomt de dijk dat het
water tussen het Markermeer en het IJsselmeer wordt
uitgewisseld.
Deze verbinding voldoet niet meer aan de veiligheidsnorm van de Waterwet. Bij landelijke toetsing aan
de norm voor de waterveiligheid is gebleken dat verbeteringen nodig zijn om ook op lange termijn het achterland veilig te houden.

Opdrachtgever

Rijkswaterstaat

Locatie

Dijk tussen Enkhuizen en Lelystad

Periode

2017 - 2020

Opdrachtnemer

Combinatie Houtribdijk,
Boskalis Nederland en Van Oord

Contractvorm

Best Value

DIJKVERSTERKING EN NATUUR
In opdracht van Rijkswaterstaat versterkt Combinatie
Houtribdijk daarom de Houtribdijk over een lengte van
circa 25 kilometer. De dijk wordt aan twee kanten versterkt met zand en steen. De harde versterking (steen)

strekt zich vanaf Trintelhaven ruim 14 kilometer naar
het oosten. De zachte versterking (zand) ligt van Trintelhaven ruim 9 kilometer naar het westen. Het zand
winnen we met een cutter/win-zuiger uit het Markermeer. Aan de Markerzijde wordt ter hoogte van Trintelhaven een natuurgebied van 270 hectare
aangelegd.
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De dijk tussen Enkhuizen en Lelystad
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Voorbereiden voor de aanleg van de harde versterking

HOUTRIBDIJK
DIJKVERSTERKING MET EEN NATUURGEBIED

PLANNING

RESULTAAT

De gunning vond plaats in maart 2017, de realisatiewerkzaamheden aan de Houtribdijk starten in
augustus 2017. Vanaf 2020 voldoet de dijk weer
aan de wettelijke veiligheidsnormen.

Na de versterking is de kans op het doorbreken van de dijk verkleind tot
eens in de 10.000 jaar. Ook biedt de dijk meer natuur en gelegenheid
voor recreatie.
SAMEN WERKEN AAN EEN VEILIGER NEDERLAND

BEST VALUE AANPAK

De informatie in deze projectsheet is uitsluitend bedoeld als leidraad en kan onderhevig zijn aan veranderingen. © Boskalis. Alle rechten voorbehouden.

Het project is gegund aan Boskalis en Van Oord
volgens een Best Value contract. Best Value is de
aanpak waarbij de aannemer streeft naar de meeste
waarde voor de beste prijs. Bij Best Value-projecten
neemt de aannemer het initiatief en kunnen we onze
expertise optimaal inzetten.
Behalve het maximaliseren van de betrouwbaarheid
in waterveiligheid richten we ons in dit project op het
behouden en waar mogelijk vergroten van het draagvlak in de omgeving.

De versterking van de Houtribdijk is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. Dit is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen en onderdeel van het Deltaprogramma. Omdat
Nederland een ramp voor wil zijn, gelden er strenge veiligheidsnormen
voor onze dijken. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma omvat de grootste dijkversterkingsoperatie ooit: meer dan 1.100 kilometer aan dijken en
256 sluizen en gemalen moeten tot 2028 worden aangepakt. Dit gebeurt
verspreid over 300 projecten in heel Nederland, langs de kust, de grote
rivieren en meren. Het Rijk trekt voor deze dijkversterkingsoperatie 7,4
miljard euro uit.
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Hinder beperken door werken vanaf het water
met een mobiele gietasfaltinstallatie
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Visualisatie Trintelzand
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Dijk richting Enkhuizen
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