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Hernieuwd overleg over dijk Uitdam na ’missers’ 

 

Vertrouwen in HHNK en Alliantie is aan het terugkeren, maar het is nog ’heel broos’. 

Voorzichtige stap in het herstellen van het imago en het vertrouwen in HHNK en de Alliantie 

Johan Moes 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en de Alliantie Markermeerdijken 

moeten de inwoners van Uitdam opnieuw nauw betrekken bij het vervolg van de 

dijkversterking in het dorp. Hernieuwd overleg moet plaatsvinden op basis van 

gelijkwaardigheid, in alle openheid en eerlijkheid, zonder valse verwachtingen te wekken en 

onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. Op het gebied van participatie hebben HHNK 

en de Alliantie tot nu toe flinke steken laten vallen. 

Uitdam Dat zeggen Hans Andersson en Rob van de Lustgraaf, die de afgelopen maanden 

hebben onderzocht hoe het vertrouwen van Uitdam in HHNK en de Alliantie kan worden 

hersteld. Dat vertrouwen was totaal verdwenen nadat duidelijk werd dat het stukje dijk in het 

dorp na de versterking mogelijk niet meer zo mooi groen wordt als het nu is. Het opzeggen 

van het vertrouwen was voor het algemeen bestuur van HHNK aanleiding om een 

onafhankelijk onderzoek te laten doen naar hoe de partijen weer nader tot elkaar kunnen 

komen. 
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Verwachtingen 

Volgens de onderzoekers is het niet verwonderlijk dat inwoners van Uitdam het vertrouwen in 

HHNK en de Alliantie zijn kwijtgeraakt, met name in de discussie over hoe de dijk er straks 

uit komt te zien. Een groene dijk is strikt genomen nooit met zoveel woorden toegezegd, 

concluderen Andersson en Van de Lustgraaf: „Wel worden er verwachtingen gewekt, dat er 

samen zorgvuldig gekeken gaat worden naar een nadere invulling richting een - voor 

bewoners van Uitdam – meer gewenste situatie. Daarvoor worden bijeenkomsten toegezegd.” 

Die bijeenkomsten kwamen er, onder meer naar de mogelijkheid van een kleidijk, waarop 

bloemen en planten rijkelijk kunnen groeien en bloeien. Dat werden echter zogenoemde 

’expertmeetings’, waarbij inwoners van Uitdam niet welkom waren. Zij kregen na afloop van 

de ’expertmeetings’ slechts te horen dat zo’n kleidijk niet mogelijk is, zonder een deugdelijke 

onderbouwing daarvan.  

„De afwezigheid van vertegenwoordigers van bewoners, al was het maar als toehoorders, 

heeft niet bijgedragen aan een transparante en open communicatie c.q. heeft bijgedragen aan 

toch al bestaand wantrouwen”, aldus de onderzoekers. 

 

Misser 

Voor het terugwinnen van het vertrouwen van de Uitdammers is het noodzakelijk dat HHNK 

en de Alliantie ’ruiterlijk erkennen’ dat er verwachtingen omtrent een zo groen mogelijke dijk 

zijn gewekt, dat het participatieproces vanuit HHNK/de Alliantie niet voldeed, zeker niet aan 

verwachtingen van bewoners(vertegenwoordigers) en ’dat het voor die laatste betrokkenen 

een pijnlijk proces was’. Ook moeten ze erkennen dat het ontbreken van bewoners bij de 

expertmeetings over de kleidijk ’een misser is’. ,,Die heeft bijgedragen aan verdieping van de 

vertrouwenskloof. Dat had gemakkelijk anders gekund”, stelt onderzoeker Andersson. 

Waardevol 



Om te komen tot een definitief eindrapport, dat dinsdagmiddag werd gepresenteerd, zijn eind 

vorig jaar gesprekken gevoerd met alle betrokken partijen onder leiding van onafhankelijk 

voorzitter Friso de Zeeuw. „Dat gezamenlijke proces werd door iedereen als zeer waardevol 

en bijzonder ervaren. Het was een voorzichtige stap in het herstellen van het imago en het 

vertrouwen in HHNK en de Alliantie bij deze bewoners van Uitdam. Die bijeenkomsten 

onder leiding van De Zeeuw moeten een vervolg krijgen”, zeggen de onderzoekers. Daarbij 

moet vol worden ingezet op een al lopend onderzoek naar mogelijkheden om straks tussen de 

stenen op de dijk toch zo veel mogelijk groen te laten groeien. 

Ineke Hoekman van de Dorpsraad Uitdam omarmt die aanbeveling. Volgens haar is sinds de 

bijeenkomsten eind vorig jaar het vertrouwen alweer aan het terugkeren, al is het op dit 

moment nog ’erg broos’. „Het hele proces de afgelopen jaren verdient geen schoonheidsprijs. 

Wij hopen dat we over vijf jaar kunnen zeggen dat het wél de schoonheidsprijs verdient. De 

prijs van hoe het óók kan, de prijs van hersteld vertrouwen.” 

Positieve blik 

Dat hoopt ook dagelijks bestuurder Rob Veenman van HHNK. „Dat er bij de dorpsraad weer 

sprake is van broos vertrouwen is mooi. We zullen er alles aan doen om dat de komende tijd 

verder uit te bouwen en te laten groeien tot wat het behoort te zijn. Wat dat betreft kijk ik met 

een heel positieve blik vooruit.”  

Hoe HHNK de conclusies en aanbevelingen van de onderzoekers verder beoordeelt, wordt pas 

volgende maand duidelijk. Dan vergadert het algemeen bestuur erover. 

 


