
Dijken en waterwerken op en om Wieringen 
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De westpunt van Wieringen met een stukje van de Amstelmeerdijk.  

Linksonder het Lutjestrand.  

Hier, bij het klif,  komt ook de keileemlaag aan de oppervlakte. Dit vormt een 

natuurlijke hoogte , opgestuwd door het landijs, heel lang geleden 



 

De Kerf. Een geul die over de hele lengte van het eiland gegraven zou worden, 

voor de spoortrein naar Harlingen. 

 

Het Peilschaalhuisje waar de waterstanden genoteerd werden, met links in het 

riet de peilschaal, waarvan de waterstanden afgelezen werden. 
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De peilschaal staat nu bijna nooit meer in het water, maar op een droogje op 

het Balgzand. 



 

 

Vanaf de noord-westpunt: vogels  op het Balgzand 



 

Aan de noordkant ten westen van Hippolytushoef ligt buitendijks het 

Normerven. Hier zijn oude dijkresten duidelijk zichtbaar. Het is een geliefde 

broedplaats voor vogels, maar als er een keer een stormvloed komt zijn alle 

nesten weggespoeld. 

 



 

Hippolytushoef Normerdijk en Normerven  https://beeldbank.rws.nl,  

Rijkswaterstaat / Jan Muijs  

 

 

Oosterland met de Michaëlskerk gezien vanaf het Wad 

https://beeldbank.rws.nl/MediaService/[600-361709]


 

Wadlopen op Wieringen 

 

Een oude golfbreker bij Vatrop 
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Kleiputten bij Vatrop 

 

 

Gesloten coupure van Den Oever. Bij springvloed kan het haventerrein onderwater komen te 

staan, dan gaan de deuren dicht om te zorgen dat Den Oever niet onder loopt. 



44. 

 

Peilschaalhuisje  

Den Oever  

Bij de haven           

(15 augustus 1990)     

 

 

De Losse Dam bij de haven in Den Oever: veilige plek voor de  lepelaars (en aalscholvers). 

 

http://www.archiefhvw.nl/cgi-bin/wieringen.pl?ident=0468&search=VELD keyword1 Gebouw exterieur&inword=2&istart=31


 

Afsluitdijk bij Den oever, oostpunt van Wieringen 
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De voormalige vuurtoren van Westerland werd overbodig toen de Amstelmeerdijk Het 

Amstelmeer afsloot van de toenmalig Zuiderzee. Nu staat hij bij de haven van Den Oever. 



 

De Zuid- Oostpunt van Wieringen, : begin van de dijk, het Amstelmeerkanaal  (links) en de 

boezem. 

 



 

Vanaf de brug in de Burgerweg: links de boezem, midden de Dijk, rechts het 

Wieringerrandkanaal, op de achtergrond rechts het Robbenoordbos. 



 

Wierdijk : model  op ware grootte van de constructie van de Wierdijk. bij de Burgerweg 

 

 



 

 

Het Witte bruggetje over het Wieringerrandkanaal, alleen voor fietsers.  

Geliefd bij de schooljeugd op hun weg naar Wieringerwerf. 



 

Wieringerrandkanaal  met aan de overkant de bomen van de Wieringermeerpolder 

 



 

Een overblijfsel van een doorbraak van de Wierdijk naar de Hoelmerkoog bij Den Hoelm/: Dat heet 

een wiel(letje). 



 

De Hoelmerdijk met links de Hoelmerkoog. 

 

De Hoelmerdijk is opgebouwd uit Zeegraspakketten (ook Zeewier genoemd) 



 

De Wierdijk. De mosselschelpen zijn hier en daar nog te zien. 

 

De Wierdijk 
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Begin van de Wierdijk Bij de Haukes 

 



 

Coupure in de dijk bij de Haukes. Links is de schottenschuur met de afsluiting voor als het water te 

hoog komt. De schotten worden dan in de gleuven geschoven. 

 

 

 



 

Vanaf de westpunt: het Amstelmeer, plek om te kitesurfen. 



 

Het Lutjestrand aan de westkant: pootjebaden in het Amstelmeer 

 

 

 

 

 

 

 

 


