
 

 

 

Pijnpunten Warder 

 

 

geen inzicht in risicoanalyse, bang voor boringen en verzwaringen en het verplaatsen van het 

zware dijklichaam op veen waar geen ervaring mee is en verzakken van eigen huis/grond 

- natuurgebied, verstoren van de rust voor de vogels door werkzaamheden en lange periode 

daarna tot herstel 

- fietspad boven op de dijk leidt tot gevaarlijke situaties bij het zwembad waar kinderen 

natuurlijk rennen en blij zijn, fietsers gaan hier zeker nog harder dan op de weg (veel 

wielrenners) - en ook probleem bij kruispunt aan het einde van Warder, hier wisselt fietspad 

van achter de dijk naar boven op de dijk, heel gevaarlijk 

- geen inzicht in risicoanalyse voor ons module 6 gekregen 

- geen informatie over regelingen tijdens de 5 jaar duur van het project over belasting op de 

wegen, bereikbaarheid, oa 

- kwaliteit van woon- en leefomgeving wordt verstoord, bewuste keuze om in rustig 

gebied/dichtbij Natura 2000 te gaan wonen - voor dagelijkse wandelingen met de hond over 

de Dijk, dagelijks zwemmen in het Markermeer van het voorjaar tot ver in het najaar 

(strandjes verdwijnen, begroeing) 

- is de zorg voor de omgeving tijdens het project goed geregeld? hier maak ik me grote zorgen 

over, was niet inzichtelijk in de plannen, geen concrete beschrijvingen wat wanneer wordt 

afgesloten, transport van materiaal - enorme hoeveelheden – echt alleen via het water? 

 Er staat nergens beschreven hoe het beheer zal zijn van het bredere talud van de dijk. 

Verruiging zal plaatsvinden, dit zal een geweldige trekroute vormen voor vossen Wat de 

invloed hiervan zal zijn is niet bekend en dus niet op voorhand uit te sluiten. Is er significante 

verstoring van natura 2000 doelsoorten mogelijk? Bij een onbekend antwoord gaat het 

voorzorgsbeginsel van PNH in werking en zal afgifte van een NB wet vergunning niet 

kunnen. De effecten op N2000 Zeevang is in het geheel niet onderzocht dus een grote 

blinde  vlek.  

Daarnaast zal dezelfde oeverdijk een verbeterde en grotere broed biotoop voor ganzen bieden. 

De gans is met de schade in Zeevang en elders reeds een invasieve exoot te noemen. ++ 

  

 

 

 

 


