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Plaatsing cultuurhistorische dijken op provinciale monumentenlijst.
Gedeputeerde S taten (GS ) van de provincie Noord-Holland hebben besloten dat de
Noorder IJ- en Zeedijken en het gedeelte West-Friese Omringdijk in het buitengebied
van de gemeente Enkhuizen op de provinciale monumentenlijst geplaatst zullen
worden. Dit is besloten omdat deze dijken grote cultuurhistorische waarde hebben. Het
besluit is een uitvloeisel van het besluit van GS van december 1995 om een onderzoek
te doen naar de mogelijkheid tot provinciale bescherming van deze dijken.
De West-Friese Omringdijk staat sinds 1983 op de provinciale monumentenlijst. De
toevoeging behelst het gedeelte van de West-Friese Omringdijk in de gemeente Enkhuizen
buiten de historische binnenstad. Dit gedeelte is van even grote cultuurhistorische waarde als
de rest van deze dijk.
De provincie Noord-Holland is in belangrijke zin gevormd door de eeuwenlange strijd tegen
het water. De grote cultuurhistorische waarde van de NoorderIJ- en Zeedijken komt
ondermeer tot uiting op het dijkgedeelte van de Waterlandse Zeedijk waar het tracé van de
dijk buitengewoon hoekig is door het grote aantal doorbraken en het verleggen van de dijk
landinwaarts (zgn. inlaagdijken). De wielen oftewel braken die langs de dijken gelegen zijn
en onstaan zijn door dijkdoorbraken, vormen de stille getuigen van de eeuwenlange strijd
tegen het water.
Procedure
De Provinciale Statencommissie Zorg, Welzijn en Cultuur zal om advies gevraagd worden.
Afhankelijk hiervan zullen de genoemde dijken op de monumentenlijst geplaatst worden.
Inlichtingen voor de pers: M arieke Ottevanger, bureau communicatie, tel. (023) 514 40 07
Inlichtingen voor anderen: Helga Danner, afdeling ZWC, tel. (023) 514 35 03
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