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Nieuwe Kortenhoefsedijk 
mag wat kosten: 4,1 mln 

Zomer op de dijk, eind dit jaar vernieuwd. 	FOTO STUDIO KASTERMANS/LEON DAKKUS 

Wijdemeren •  De Kortenhoefse-
dijk krijgt een nieuw riool en een 
nieuw wegdek, met extra aandacht 
voor de fiets. In totaal komen de kos-
ten uit op ruim 44 miljoen euro. 

Het gaat om het nu meest noodza-
kelijke deel van de dijk, tussen de 
Vreelandseweg (N2o2) en de Katten-
brug. Daarvoor ligt er nu een raads-
voorstel. Dat wordt vanavond in de 
commissie ruimte en economie be-
sproken. Het kwam tot stand mede 
door omwonenden erbij te betrek-
ken, ook in de vorm van een klank-
bordgroep. In maart was er een be-
wonersavond. Er is een groot draag-
vlak voor de optie die nu wordt 
voorgesteld aan de raad. 

Karakter behouden 

Eigenlijk moet het karakter van de 
weg over de dijk vooral behouden en 
waar het kan versterkt worden, zo is 
het idee. Hij wordt dus niet ver-
breed, iets waar de omwonenden 
vanaf het begin al totaal geen heil in 
zagen, uit vrees voor het ontstaan 
van een soort racebaan. Hij blijft nu 

Aandacht voor 
fiets, 30 en 50 km 
zones, nieuw riool 

zo'n 4,5 meter breed, bestaand uit 
een rijbaan van 2,6 meter en beide 
kanten een meter fietssuggestie-
strook. De groene berm die zorgt 
voor sfeer blijft behouden. Ook blij-
ven de ouderwetse lichtmasten, er 
komen er zelfs bij langs de dijk. Dan 
wel met led-lampen. Totale kosten 
50.000 euro. 

In het voorstel zoals het er nu ligt 
komen er enkele 30 km zones. Enig 
punt van discussie is dat arnbtena-
ren in die zone kiezen voor steviger 
gewapend asfalt met geprinte 
straattegels, maar bewoners op de 
rijbaan liefst betontegels zien. Dat is 
wel 3,5 ton duurder. Een damwand 
moet dan voor meer stevigheid zor-
gen, ook omdat er soms vrachtver-
keer over de dijk rijdt. 

In totaal loopt het project aardig  

in de papieren. Alleen al de geluid-
werende betonstraatstenen kosten 
2,2 miljoen, het vervangen van het 
riool komt uit op 5,5 ton, het slaan 
van nieuwe damwanden van staal, 
beton, hout en kunststof komt in to-
taal uit op zo'n1,4 miljoen euro. Een 
tegenvaller, want hij moet zeker 
over een lengte van goo meter wor-
den vervangen. Later vervangen 
wordt extra duur, nu ligt de weg im-
mers toch open. Meer dan vijftien 
jaar gaat de wand niet meer mee. 
Overigens komt er geen glasvezel, al 
doet die kans zich nu ook voor. Maar 
aanbieders blijken geen interesse te 
hebben. 

De investeringen in het riool zijn 
nodig om overstort (uitstroom bij 
extreme regen) bij het gemaal aan 
het Dode Eind te voorkomen. Er 
komt daarom ook een extra gemaal 
langs de Vreelandseweg, plus een 
extra persleiding bij de Kortenhoef-
sedijk. 

Eerder al was ruim i miljoen gere-
serveerd, de rest wordt geleend van 
het rijk (1,5% rente). Het werk aan de 
weg staat gepland vanaf september. 
Als de raad begin juli instemt kan de 
aanbesteding starten. 
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