Onderzoek & Projecten
Projecten

Startnotitie
Dijkverbetering Ringdijk Osdorper
Bovenpolder

Opdrachtgever

Waternet

Sector

Watersysteem

Afdeling

Beheer en Realisatie

Contactpersoon

G. van Gorkum

Projectnummer:

63266-2

Rapportnummer:
Naam

Paraaf

Auteur

Ing. R.H. Looijesteijn

Controle kwaliteit inhoud

ir. K.M. Heijn

Controle kwaliteit proces

Ing. R.A. van der Steen

Vrijgave projectleider

Ing. G.R. Hartog

Ter acceptatie opdrachtgever

G. van Gorkum MSc.

Versie

Datum

Omschrijving

1.1

21-11-07 Review afd. Planvorming, Beheer en

1.2

07-03-08 Ter bespreking opdrachtgever

1.3

17-06-08 Reacties verwerkt

Datum
17-06-08

26-06-08

Paraaf

Realisatie Projecten en de cie. A&C

Korte Ouderkerkerdijk 7
Amsterdam
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam
T 0900 93 94 (lokaal tarief)
F 020 608 39 00
KvK 41216593

www.waternet.nl

17 juni 2007

Waternet is de gemeenschappelijke organisatie van het waterschap Amstel, Gooi en
Vecht en de gemeente Amsterdam

Inhoud

1

Inleiding

5

1.1

Ringvaartdijk Osdorper Bovenpolder

5

1.2

Leeswijzer

6

2

Probleembeschrijving

7

2.1

Veiligheidsbenadering

7

2.2

Huidig waterkerend vermogen

7

2.3

Doelstelling

9

3

Besluitvormingskader

11

3.1

Regelgeving en beleid

11

3.2

Procedure

13

3.3

Informatievoorziening

14

4

Bestaande waarden en functies

15

4.1

Waterbeheer

15

4.2

Infrastructuur

17

4.3

Wonen, werken en recreatie

18

4.4

Landschaps-, natuur-, cultuurhistorische en archeologische waarden

18

4.5

Belanghebbenden

20

5

Visie en uitgangspunten

23

5.1

Visie

23

5.2

Uitgangspunten

23

6

Mogelijke en te onderzoeken varianten en voorlopig voorkeursalternatief
ansrijke en te onderzoeken varianten

25

6.1

Beschrijving varianten

25

6.1.1

Variant A kruinverhoging met binnenwaartse versterking

25

6.1.2

Variant B kruinverhoging door vierkant ophoging

26

6.1.3

Variant C Constructief scherm

27

6.1.4

Variant D Overige varianten

28

6.2

Alternatieven oplossingen

28

6.3

Geselecteerde varianten en voorlopig voorkeursvariant

29

7

Te onderzoeken effecten en beoordelingskader

31

7.1

Criteria

31

7.2

Ontwikkelingen omgeving

32

8

Planning en financiën

33

8.1

Planning

33

8.2

Financiën

33

8.3

Kostenverdeling

33

9

Literatuurlijst

35

17 juni 2007 - Startnotitie - 1.3

3/37

1

Inleiding

1.1

Ringvaartdijk Osdorper Bovenpolder
Waternet voert alsmede daarvoor taken uit voor het hoogheemraadschap Amstel,
Gooi en Vecht (AGV) en de gemeente Amsterdam. Hieronder valt ook het beheer
van 825 kilometer (tussen-)boezemwaterkeringen.
De dijk langs de Ringvaart van de Haarlemmermeer (Ringvaartdijk,
waternetcodering: A-539) maakt onderdeel uit van de Osdorper Bovenpolder en
beschermt de polder tegen het hoger gelegen boezemwater. De Osdorper
Bovenpolder ligt tussen de polder Lutkemeer (ten zuiden), de Osdorper
Binnenpolder (ten oosten) en de Ringvaart van de Haarlemmermeer (ten westen).
De polder ligt nagenoeg geheel in de gemeente Amsterdam (stadsdeel Osdorp),
uitgezonderd circa 6 ha. die gelegen zijn in de gemeente Haarlemmerliede en
Spaarnwoude. Tegen de stedelijke bebouwing van Halfweg loopt de formele grens
van de Osdorper Bovenpolder.
De te beschouwen Ringvaartdijk (A-539) loopt vanaf de Raasdorperweg (inclusief
bebouwd perceel) naar het voormalig uitstroomgemaal “Osdorperweg 981a”. De
totale lengte van de Ringvaartdijk (A-539) bedraagt circa 1100 meter. De
Ringvaartdijk ligt in de Provincie Noord-Holland. Het beheer van de Ringvaartdijk
is in handen van AGV, echter het beheer van het boezemwater ligt bij het
hoogheemraadschap Rijnland.

Osdorper

RINGVAARTDI

Lutkemeerpol

Figuur 1: topografische ligging dijktraject
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1.2

Leeswijzer
Hoofdstuk 2 geeft de achtergronden weer van de redenen van de geplande
dijkversterking en de daaraan ten grondslag liggende doelstelling(en). Hoofdstuk 3
schetst het besluitvormingskader waarbinnen het dijkversterkingsproject kan
wordt gerealiseerd. Hoofdstuk 4 geeft vervolgens een overzicht van de bestaande
waarden en functies van het dijktracé, op basis waarvan mede in Hoofdstuk 5 de
visie en uitgangspunten voor de dijkversterking worden opgesteld. Hoofdstuk 6
gaat vervolgens in op de mogelijke en realistische versterkingsvarianten. Het
beoordelingskader, op basis waarvan deze varianten verder worden onderzocht en
worden afgewogen, staat in Hoofdstuk 7. In Hoofdstuk 8 worden de planning en
enkele financiële details weergegeven. Tot slot de literatuurlijst in hoofdstuk 9.
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2

Probleembeschrijving

Het probleem heeft betrekking op het huidige waterkerend vermogen van de dijk,
wat in dit hoofdstuk wordt verklaard.
2.1

Veiligheidsbenadering
De primaire functie van een dijk is veiligheid bieden aan het achterland tegen
inundatie als gevolg van overstroming of een dijkdoorbraak. Met andere woorden:
de dijk moet voldoende waterkerend vermogen bezitten. Het waterkerende
vermogen van de dijk wordt bepaald door:
§

de hoogte van de kruin;

§

de stabiliteit van het dijklichaam;

§

de aanwezigheid van vreemde elementen in de dijk, zoals bebouwing,
beplanting, kabels en leidingen, etc.

De gewenste veiligheid van de dijk is afgestemd op de gevolgen bij een
overstroming. Hierbij speelt de economische waarde en het grondgebruik van de
achterliggende polders een belangrijke rol. De veiligheidsnorm van o.a. de
boezemdijken is opgenomen in de Verordening waterkering West-Nederland van
de gezamenlijke provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland
[lit. 1]. De veiligheidsnorm van de Ringvaartdijk Osdorper Bovenpolder betreft
veiligheidsklasse III, waarbij de hoogte en stabiliteit van de dijk voldoet tijdens
een waterstand die 1x per 100 jaar kan voorkomen. De beheerder van de dijk
(AGV) is verantwoordelijk voor het toetsen (hoogte en stabiliteit) van de dijk en
voor de eventuele verbetering ervan. De toetsing vindt plaats overeenkomstig de
Leidraad toetsen op veiligheid regionale waterkeringen [Lit. 16].
2.2

Huidig waterkerend vermogen
Kruinhoogte
Om voldoende veiligheid tegen overstroming te bieden dient de kruin van de dijk
overal te voldoen aan de minimaal vereiste kruinhoogte. De kruin van een dijk
moet derhalve boven de afkeurgrens liggen. Voor de Ringvaartdijk Osdorper
Bovenpolder is voor de toetsing een afkeurgrens van NAP 0.00 m gehanteerd.
Zowel de dijk als de bodem eronder bestaan uit samendrukbare lagen
(voornamelijk klei en veen). Onder invloed van het eigen gewicht drukt de dijk
zichzelf als het ware de bodem in. De Ringvaartdijk zakt circa 0,5 cm per jaar.

17 juni 2007 - Startnotitie - 1.3

7/37

Stabiliteit
Onder stabiliteit van een dijk wordt de standzekerheid verstaan. Dit kan op een
aantal manieren in gedrang komen. De belangrijkste, zogenoemde,
faalmechanismen worden hieronder opgenoemd.
Macrostabiliteit
De dijk ontleent zijn standzekerheid aan de

Buitentalud

Binnentalud

schuifsterkte tussen het dijklichaam en de
ondergrond. De dijk moet voldoende
weerstand kunnen bieden tegen afschuiven.
Als de belasting (waterdruk) op de dijk groter
is dan de sterkte van de dijk dan zal deze
bezwijken.

Figuur 2: principefiguur macrostabiliteit

Piping
Het verschijnsel dat er onder een dijk holle pijpvormige ruimtes ontstaan, doordat
water door de dijk heen stroomt en grond meeneemt, noemt men piping.
De stabiliteit van een dijk wordt aangetoond door middel van geotechnische
berekeningen. De resultaten van deze berekeningen worden vergeleken met de
eisen die volgen uit de norm. Hoe hoger de norm, hoe hoger de verhouding tussen
sterkte en belasting moet zijn.

Huidig waterkerend vermogen
In het programma van eisen voor toetsing [lit. 2] is vastgelegd waar een toetsing
aan moet voldoen. Deltares (voormalige Geodelft) heeft op basis hiervan de
toetsing van de Ringvaartdijk uitgevoerd [lit. 3]. Hieronder volgt een korte
beschrijving van de toetsresultaten.
De dijk langs de ringvaart (ca. 1100m) is vrijwel geheel op hoogte afgekeurd. Het
eerste gedeelte hiervan, nabij het voormalig gemaal “Mientenkade”, (vak 1a, 050m) voldoet aan de stabiliteitseis. Het resterende gedeelte van vak 1 (50-200m),
is naast de hoogte tevens op macrostabiliteit en piping afgekeurd. In vak 1 is de
kans op piping niet uit te sluiten. Voor de vakindeling wordt verwezen naar fig. 7
op pagina 17.
Het resterende traject van de Ringvaartdijk [vak 2t/m8] voldoet aan de gestelde
eisen voor de stabiliteit.
In tabel 1 zijn de toetsresultaten en de beoordelingen per dijkvak weergegeven.

17 juni 2007 - Startnotitie - 1.3

8/37

Vak

Metrering

Toetsing [afkeurgrens 0,00 m N.A.P]
Kruinhoogte

Binn. Wrts.

piping

totaal

macro stab.
1a

0-50

onvold.

voldoende

Non*

onvold.

1

50-200

onvold.

onvold.

onvold.

onvold.

2

200-330

onvold.

goed

goed

onvold.

3

330-415

onvold.

goed

goed

onvold.

4

415-560

onvold.

goed

goed

onvold.

5

560-800

onvold.

goed

goed

onvold.

6

800-930

onvold.

goed

goed

onvold.

7

930-1000

onvold.

goed

goed

onvold.

8

1000-1170

onvold.

goed

goed

onvold.

Tabel 1: Overzicht toetsingsresultaten inclusief beoordeling

* non is naderonderzoek nodig
2.3

Doelstelling
De doelstelling van de voorgenomen activiteit is het versterken van de
Ringvaartdijk Osdorper Bovenpolder teneinde te voldoen aan de huidige eisen met
betrekking tot de functie waterkeren en daarmee bij te dragen aan de wettelijke
normen voor de veiligheid van de Osdorper Bovenpolder. Daarbij moet rekening
worden gehouden met de bestaande waarden en andere functies op en langs de
dijk.
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3
3.1

Besluitvormingskader
Regelgeving en beleid
Waterbeheerplan en Actieprogramma Veilige Waterkeringen
In het Waterbeheerplan (2006 – 2009) van AGV [lit. 4] zijn de doelstellingen voor
het beheer en (groot) onderhoud van waterkeringen opgenomen. Wat betreft het
versterken van dijken wordt in het Waterbeheersplan verwezen naar het
Actieprogramma Veilige Waterkeringen (2005 – 2009) [lit. 5]. Hierin is vermeld
welke dijken in de periode waarop het Actieprogramma betrekking heeft worden
versterkt.
Dijkverbeteringsplan, Startnotitie en variantennota
Op regionale waterkeringen als de dijken langs het Gein is de Provinciale
Verordening waterkering West-Nederland van toepassing. Op grond van deze
Verordening moet voor de verbetering van de dijk door het bestuur van AGV een
dijkverbeteringsplan worden vastgesteld.
In het dijkverbeteringsplan wordt kort gezegd omschreven (1) welke
verbeteringsmaatregelen worden getroffen, (2) welke belangen bij de
dijkverbetering zijn betrokken en hoe die zijn afgewogen en (3) op welke wijze
wordt omgegaan met de nadelige gevolgen van de dijkverbetering.
Aan het dijkverbeteringsplan gaan binnen AGV een startnotitie en een
variantennota vooraf. Met de Startnotitie wordt onder meer inzicht gegeven in de
noodzaak van de dijkverbetering, de betrokken belangen, mogelijke varianten en
alternatieven, het afwegingskader, de geraamde kosten en de uitgangspunten
voor de verdere planvorming.
De startnotitie schetst het kader voor het te doorlopen planproces. Binnen dit
kader worden de varianten en alternatieven vervolgens verder uitgewerkt. In een
variantennota worden de effecten van de varianten beschreven en beoordeeld en
wordt een voorkeursalternatief aangegeven. Dit voorkeursalternatief wordt
vervolgens uitgewerkt in het dijkverbeteringsplan.
Bevoegdheid
Op grond van de Waterschapswet is het Algemeen Bestuur van AGV bevoegd om
het dijkverbeteringsplan vast te stellen. Deze bevoegdheid is door het Algemeen
Bestuur gemandateerd aan het Dagelijks Bestuur. Als voorwaarde geldt dat
voordat het Dagelijks Bestuur het dijkverbeteringsplan vaststelt, de startnotitie
wordt besproken in de commissies voor advies en bijstand van het Algemeen
Bestuur.
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Inspraak en beroep
De Verordening waterkering West-Nederland bepaalt dat AGV het ontwerp van het
dijkverbeteringsplan aan inspraak moet onderwerpen. Het proces van inspraak is
verder geregeld in de Algemene wet bestuursrecht (afdeling 3.4).
Op grond van de Waterschapswet staat tegen het besluit tot vaststelling van het
dijkverbeteringsplan administratief beroep open bij Gedeputeerde Staten van de
provincie Utrecht. Een belanghebbende kan vervolgens tegen de beslissing van
Gedeputeerde Staten beroep instellen bij de Rechtbank, eventueel gevolgd door
hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Medegebruik en toestemmingen derden
Regionale waterkeringen zijn vaak op particuliere percelen gelegen. Geprobeerd
wordt om met perceeleigenaren overeenstemming te bereiken over het uitvoeren
van de dijkverbetering. Hierbij zijn de ‘Richtlijnen voor medegebruik bij
verbetering van secundaire dijken’ [lit. 6] leidend. Als geen overeenstemming kan
worden bereikt, biedt de Belemmeringenwet Privaatrecht de mogelijkheid om een
verplichting op te leggen om de uitvoering van de dijkverbetering op de
particuliere grond te gedogen. In gevallen waarin AGV de eigendom van gronden
wil verwerven kan het middel van onteigening worden toegepast
(Onteigeningswet). Zowel de Belemmeringenwet Privaatrecht als de
Onteigeningswet voorzien in rechtsbescherming voor betrokkenen en een
procedure voor de vaststelling van schade.
Voor de uitvoering van de dijkverbetering moet daarnaast worden
geïnventariseerd of kabels en leidingen moeten worden verlegd. In dat geval moet
met de betreffende nutsbedrijven worden overlegd en moeten voor de kabels en
leidingen verleende keurontheffingen worden ingetrokken. Of de nutsbedrijven in
aanmerking komen voor nadeelcompensatie wordt beoordeeld aan de hand van de
Regeling Nadeelcompensatie van AGV [lit. 7, par. 4.2].
Voor de uitvoering van de dijkverbetering kunnen daarnaast toestemmingen nodig
zijn van andere overheden (bijvoorbeeld ontheffing Flora- en Faunawet,
aanlegvergunning, kapvergunning, verkeersbesluit).
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3.2

Procedure
Voor de planvorming voor een verbetering van een regionale waterkering heeft
AGV een procedure opgesteld, (ook bekend als het ‘spoorboekje projecten
dijkverbeteringen’ [lit. 8]) die uitgaat van de volgende stappen:
§

Opname in Actieprogramma Veilige Waterkering;

§

Onderzoek en inventarisatie;

§

Startnotitie;
o

voorlopige vaststelling startnotitie door Dagelijks Bestuur;

o

bespreking in commissies voor advies en bijstand van Algemeen
Bestuur;

o

definitieve vaststelling startnotitie door Dagelijks Bestuur, met
inachtneming uitkomst bespreking door AB-commissies.

§

Dijkverbeteringsplan;
o

Variantennota;

o

vaststelling ontwerp-dijkverbeteringsplan door Dagelijks Bestuur;

o

inspraak conform afdeling 3.4 van de Algemene wet

o

besluit tot vaststelling dijkverbeteringsplan door Dagelijks Bestuur;

o

eventueel administratief beroep GS, beroep bij Rechtbank, hoger

bestuursrecht;

beroep bij Raad van State.
§

Medegebruik en toestemmingen derden.
o

overleg met perceeleigenaren en andere rechthebbenden,
eventueel oplegging gedoogplicht of onteigening;

o

overleg met nutsbedrijven, intrekken ontheffingen kabels en
leidingen, beoordeling nadeelcompensatie, eventueel bezwaar en
beroep;

o

verlening noodzakelijke toestemmingen andere overheden.

Figuur 3: processtappen
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3.3

Informatievoorziening
Het dijkverbeteringsplan is het resultaat van een integratie van veiligheid,
landschap, natuur, cultuurhistorie en archeologische aspecten (LNCA-aspecten) en
overige functies en waarden tijdens het planproces. De besluitvorming hierover
wordt gebaseerd op een zo breed mogelijk draagvlak. Om dit te realiseren worden
vanaf de startnotitie de bewoners en vertegenwoordigers van
belangengroeperingen en -instanties intensief bij de planvorming betrokken. Zij
worden geïnformeerd door middel van informatieavonden, nieuwsbrieven. Voor
het planproces is er direct overleg met de overige overheden. Betrokkenen uit
verschillende groepen (bewoners, bedrijven, natuurverenigingen, etc.) bewaken
hierbij hun belangen.

17 juni 2007 - Startnotitie - 1.3

14/37

4

Bestaande waarden en functies
Naast het keren van water vervullen de boezemwaterkering Ringvaartdijk een
aantal andere functies. Deze functies, zoals waterbeheer, infrastructuur (wegen,
kabels & leidingen), wonen, werken en recreëren worden ook wel
gebruiksaspecten genoemd. De gebruiksaspecten zijn deels goed te combineren
met de waterkeringsfunctie en de eventueel aanwezige LNCA-waarden, maar deels
zijn ze met elkaar in strijd. Zo kan de aanwezigheid van waterkeringsvreemde
elementen, zoals bebouwing en beplanting, het beheer van de waterkering
bemoeilijken en zelfs tot aantasting van de waterkerende functie leiden.
Onderstaande waarden en functies komen binnen het traject van de Ringvaartdijk
Osdorper Bovenpolder voor.
4.1

Waterbeheer
De Ringvaartdijk is een zogenoemde boezemwaterkering. Deze Boezemdijk vervult
een belangrijke functie binnen het waterbeheer als scheiding tussen
boezem(water) en polder. De waterhuishouding in zowel de boezem als het
achterland (de polder) is daarbij van belang. Via poldersloten, gemalen en de
boezem wordt overtollig regenwater afgevoerd uit het gebied. Daarnaast is zowel
voor agrarisch gebruik als voor natuurwaarden van de polder een goede
waterhuishouding noodzakelijk. Ook voor wat betreft bewoning is het
grondwaterpeil van belang in verband met wateroverlast, wateronderlast
(funderingen) enz.
In het traject bevinden zich twee gemalen, van het gemaal aan de zuidzijde
(Raasdorperweg, vak 7) is de betonnen uitstroombak welke door de dijk loopt
recentelijk gerenoveerd. Wel is hier geconstateerd dat er onderloopsheid
plaatsvindt en dat het gemaal niet voldoet aan de kerende hoogte.

Figuur 4: gemaal nabij Raasdorperweg
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Het andere gemaal (gemaal Mientenkade, vak 1a), tevens met betonnen
uitstroombak door de dijk, bevindt zich aan de noordzijde van het traject en is
buiten dienst (zie figuur 5).
Aan de zuidzijde van dit gemaal is een vervallen sluis aanwezig. Deze sluis is in
1953 gedeeltelijk gesloopt waarbij de waterkering erover heen is gelegd. De
sluishoofden en fundering zijn nog aanwezig en verkeren in slechte staat (zie
figuur 6). De sluis functioneert niet meer in het waterbeheer en heeft voor
Waternet geen functie meer.

Figuur 5: voormalig gemaal Mientenkade, vak 1a
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4.2

Infrastructuur
Op de Ringvaartdijk is alleen wat verharding op de dijk
aanwezig nabij het particuliere perceel ter hoogte van
de Raasdorperweg. Na de bebouwing begint de grasdijk
en is er alleen buitendijks nog wat verharding aanwezig
nabij de watersportwerf grenzend aan de Ringvaart en
de toegangsweg naar het gemaal “Mientenkade”.
Figuur 7: Ringvaartdijk

G

1a

1
2
Osdorper Bovenpolder

3
4

5

6

7
G

8
Figuur 8: trajectindeling
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Voor de ondergrondse infrastructuur, de kabels en leidingen is een KLIC-melding
gedaan en zijn de belanghebbende nutsbedrijven aangeschreven. Aan de hand van
de verzamelde gegevens is een overzichtstekening gemaakt [lit. 18]. In of in de
nabijheid van de dijk zijn diverse kabels en leidingen aanwezig. Deze zijn van
Nuon, KPN, Gemeentes (Amsterdam & Haarlemmerliede en Spaarnwoude), UPC,
Tele 2 en Waternet.
4.3

Wonen, werken en recreatie
Langs het traject zijn 2 panden (noordelijk en zuidelijk van het projectgebied)
aanwezig die zich binnen de invloedzone van een eventuele ophoging of
verbetering bevinden. Daarnaast zijn er langs het traject, achter de ringvaartdijk,
kassen aanwezig en een enkel (bedrijfs)gebouw.
De Ringvaart Haarlemmermeer vormt een belangrijke vaarweg, voor voornamelijk
de pleziervaart, maar ook de beroepsvaart maakt nog gebruik van de vaarweg. In
het noordelijke gedeelte (vak 1) van de Ringvaartdijk bevindt zich een kleine
watersportwerf waar de kruin van de waterkering achter de betreffende werf langs
loopt.
Ook liggen er plannen bij de gemeente (stadsdeel Osdorp) aangaande een
recreatieve route over de dijk. Hierbij moet worden gedacht aan de aanleg van
een fiets-/wandelpad op de kruin van de waterkering. Hiervoor is de gemeente
Amsterdam bezig met het wijzigen van het bestemmingsplan.

4.4

Landschaps-, natuur-, cultuurhistorische en archeologische waarden
De Landschaps-, Natuur- en Cultuurhistorische (LNC) waarden zijn
geïnventariseerd door adviesbureau ProCensus [lit. 9]. Hierin is tevens een advies
gegeven over de natuurvriendelijke inrichting van het dijktraject. Verder staan in
het boek “Water van niveau” [lit. 10] en in de nota “Omgaan met landschaps- en
cultuurwaarden van water en waterkeringen” [lit. 11] de cultuurhistorische
waarden van water en watergebonden elementen in het beheersgebied van AGV
beschreven. Voorts is het beleidskader Landschap en Cultuurhistorie NoordHolland [lit. 12] en het gebiedsplan Noordzeekanaal-Zuid [lit. 13] van de provincie
Noord-Holland geraadpleegd.
Landschap
In de Osdorper Bovenpolder bevindt zich het landschapstype veenweidegebied
met de natuurdoeltypen bloemrijke graslanden en natte schrale graslanden. De
polder bestaat uit vrij natte, matig voedselrijke, multifunctionele, bloemrijke
weidevogelgraslanden met veeteelt en hobbyboeren op zure Eerdveengronden met
in de ondergrond matig kalkrijke zavel. Kenmerkend voor het veenweidegebied is
dat de (grond)waterstand hoog is.
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Natuur
Ecologische verbindingszone
Het dijkgedeelte staat op de Provinciale hoofdstructuurkaart als ecologische
verbinding (PEHS) gemarkeerd. Het maakt onderdeel uit van “De Groene As”.
Dit is de ecologische en recreatieve verbinding tussen Spaarnwoude en
Amstelland, waarin AGV ook een belang heeft. Voor deze verbinding is er door de
Grontmij een rapport [lit. 17] opgesteld met betrekking tot de kansen en opties
voor het verbeteren van deze verbinding. Het dijktraject ligt niet binnen een door
Habitat- of Vogelrichtlijn beschermd gebied.
In de LNC-rapportage is een algemene richting aangegeven van welke ecologische
mogelijkheden er bestaan. De beheerder van de Ringvaart is het
Hoogheemraadschap van Rijnland.
Inventarisatie Flora
ProCensus heeft een inventarisatie gedaan van de aanwezige flora en fauna [lit.
14]. Binnen het onderzoekstraject zijn geen strikt beschermde plantensoorten
aangetroffen. Gezien het intensieve beheer, de waargenomen plantensoorten en
de veelal voedselrijke standplaatsen, worden verder geen beschermde soorten
verwacht. De begroeiing op de dijk zelf bestaat voornamelijk uit grassen met
daartussen soorten als de smalle weegbree, kruipende boterbloem en koolzaad.
De oevervegetatie bestaat voornamelijk uit een smalle strook met plaatselijk riet,
kleine lisdodde, smeerwortel, bitterzoet, harig wilgenroosje en gele lis.
Langs het gehele traject, met uitzondering van de locatie nabij de gedempte sluis,
komen geen bomen voor.
Inventarisatie Fauna
Naast de waarneming van enkele vogelsoorten zoals ekster, zwarte kraai, buizerd,
wilde eend, meerkoet en fuut, zijn de bastaardkikker en de veenmol
waargenomen. De veenmol is als kwetsbare soort opgenomen in de rode lijst maar
echter niet binnen de flora- en faunawet. De rode lijst is een internationaal middel
om aandacht te vestigen op planten- en diersoorten die bedreigd worden of al
verdwenen zijn. De rugstreeppad is niet waargenomen, maar kan wel worden
verwacht binnen de Osdorper Bovenpolder, omdat deze in 2005 meerdere malen is
waargenomen. Andere strikt beschermde soorten die kunnen worden verwacht zijn
de kleine modderkruiper, bittervoorn en groepen vleermuizen (gebouwbewonende
soorten). Daarnaast kan de Ringvaart een belangrijke vliegroute of
foerageergebied zijn voor de watervleermuis en de meervleermuis. Verder kan
verwacht worden dat enkele algemeen voorkomende beschermde soorten zoals de
gewone pad, kleine watersalamander, wezel en huisspitsmuis voorkomen.
Het is niet aannemelijk dat er zich buiten de hiervoor genoemde soortengroepen,
nog andere beschermde diersoorten, als bijvoorbeeld insecten of vlinders, zich in
het onderzoeksgebied bevinden.
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Cultuurhistorie
In het LNC-rapport van ProCensus zijn globaal de cultuurhistorische zaken
beschreven. Het gebied van de Haarlemmermeer met de Ringvaart en de
waterkeringen staan aangemerkt als historisch landschap (dijk van droogmakerij
1551-1949). Verder heeft deze inventarisatie geen bijzonderheden opgeleverd.
Wel heeft de eerder genoemde sluis in vak 1a een cultuurhistorische waarde voor
de gemeentes. De reden voor deze waarde is voornamelijk dat het als onderdeel
van het ensemble droogmakerij Osdorper Binnenpolder, Ringvaart van de
Osdorper Binnenpolder, gemaal Mientenkade en boezem van de ringvaart van de
Haarlemmermeer heeft gediend. Deze waarde is voor Waternet ondergeschikt.
Rijksmonumenten
Binnen de invloedsfeer van het plangebied zijn geen monumenten of monumentale
gebouwen aanwezig.
Archeologie
Uit de grove inventarisatie zijn geen archeologische vindplaatsen of objecten naar
voren gekomen. Uit de bestudering van historisch kaartmateriaal is gebleken dat
op of onder de dijk geen bewoningssporen hoeven te worden verwacht. Wel is het
aannemelijk dat er zich onder het huidige dijklichaam oudere fasen van de dijk
bevinden.

4.5

Belanghebbenden
Naast de genoemde functies en waarden zijn er verschillende belanghebbenden
betrokken bij de verbetering van de dijken. Hieronder is een overzicht gegeven
van de belanghebbenden bij de betreffende dijkverbetering.
Provincie Noord Holland
De provincie Noord-Holland is een belanghebbende externe partij op het gebied
van vergunningen, milieuplannen en inrichtings- /gebiedsplannen. Tevens is de
provincie betrokken vanwege de ecologie (EHS “De Groene As”).
Gemeente Amsterdam, stadsdeel Osdorp
Het dijkgedeelte bevindt zich gedeeltelijk op grondgebied van Stadsdeel Osdorp.
Het stadsdeel heeft er belang bij een fiets- /wandel route over de kruin van de dijk
aan te leggen. Verder verpacht het stadsdeel gedeeltelijk de grond aan een
particulier.
Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude
Het dijkgedeelte bevindt zich ook gedeeltelijk op grondgebied van de gemeente
Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Deze gemeente heeft o.a. belang bij de
ruimtelijke invulling en de mogelijke aanleg van de fiets- / wandelroute.
Dienst Landelijk Gebied (DLG)
De DLG is de uitvoerende/coördinerende partij voor “Haarlemmermeer Groen” en
stadsdeel Osdorp. Hierbij is de DLG verantwoordelijk voor het procesmanagement.
Zij brengen de diverse geldstromen bij elkaar, regelen ruimtelijke
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ordeningprocedures en vergunningen. Voor wat betreft de dijkverbetering zullen
ze betrokken zijn bij de aanleg van een brug en de fiets- / wandelroute.
Hoogheemraadschap van Rijnland
Het boezemwater van de Ringvaart Haarlemmermeer valt onder het beheer van
Hoogheemraadschap Rijnland. Het gedeelte dat noordelijk aan het project grenst,
behoort hier ook toe.
Jachthaven/watersportvereniging aan de Ringvaart
Noordwestelijk grenzend aan het projectgebied in de Ringvaart is een
watersportwerf aanwezig. De kruin van de waterkering loopt hier achterlangs.
Aangrenzende eigenaren en bewoners
Aan het begin en het eind van het dijktraject zijn enkele bebouwde percelen
aanwezig (7st), waarvan er één in eigendom is van Waternet (voormalig gemaal +
woning).
Kabel en leidingbeheerders
In en door het traject lopen enkele kabels en leidingen. De in eigendom hebbende
nutsbedrijven zullen bij de dijkverbetering moeten worden betrokken in verband
met de mogelijke invloed op de aanwezige kabels en leidingen.
Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer (DIVV)
DIVV beheert de oeverbescherming buitendijks en binnendijks van het traject.
Waarom dit bij DIVV ligt is niet geheel duidelijk maar zij onderhouden de
oeverbescherming. DIVV heeft wel de wens uitgesproken om dit onderhoud over
te dragen aan Waternet, hier is nog geen beslissing over genomen.
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5

Visie en uitgangspunten
5.1

Visie
In het uiteindelijke ontwerp moeten
alle waarden en functies die bij de
waterkering horen, zoveel mogelijk
gewaarborgd zijn. Dat wil zeggen dat
er een balans dient te zijn tussen de
technische maatregelen enerzijds en
maatschappelijke acceptatie
anderzijds.
Om aan de bovenstaande visie
invulling te geven worden op basis
van de veiligheidsnormen voor de
dijk en de uitgangspunten
dijkverbeteringsvarianten opgesteld.
Hierbij wordt al rekening gehouden
met bijvoorbeeld de LNCA-waarden
en wonen / werken. Vervolgens
wordt bekeken of de varianten effect
hebben op de bestaande waarden,
overige functies en belangen. In
geval van conflicten wordt getracht

Stappenplan
1. Opstellen varianten die voldoen aan
veiligheidsnorm en uitgangspunten
2. Beoordelen effecten van de varianten op de
volgende aspecten:
-

Veiligheid dijk

-

Waterstaatkundig

-

Infrastructuur

-

Wonen, werken en recreatie

-

LNCA-waarden

-

Aanleg en uitvoering

-

Beheer en Onderhoud

-

Kosten

-

Planperiode

3. Opstellen varianten en alternatieven voor evt.
nadelige effecten
4. Beperken nadelige effecten door toepassen
mitigerende maatregelen
5. Indien noodzakelijk formuleren van
compenserende maatregelen

nadelige effecten te voorkomen, door hier rekening mee te houden bij de verdere
ontwikkeling van de varianten. Voorts wordt door het toepassen van mitigerende
en compenserende maatregelen getracht de nadelige effecten zoveel mogelijk te
beperken.
5.2

Uitgangspunten
De ontwikkeling van varianten en alternatieven gebeurt indien mogelijk en tegen
reële kosten uitvoerbaar op basis van onderstaande uitgangspunten:
-

conform de eisen gesteld in de geldende veiligheidsnorm;

-

duurzaam ontwerpen, door rekening te houden met toekomstige

-

In principe verbetering in grond;

-

vanuit oogpunt van het gelijkheidsbeginsel vindt het ontwerp en keuzeproces

ontwikkelingen en onzekerheden, tegen zo laag mogelijke kosten;

eenduidig plaats;
-

zoveel mogelijk behouden en versterken van de waarde, de continuïteit en
herkenbaarheid van het landschap;

-

het behouden van bebouwing, de cultuurhistorie en karakteristieke elementen
langs de dijk;

-

rekening houden met belangrijke natuurwaarden;

-

rekening houden met toekomstig beheer en onderhoud (bereikbaarheid en
berijdbaarheid);
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-

benutten van kansen ter versterking van de ecologische kwaliteiten (EHS,
“Groene As”) van de dijk en de directe omgeving, vooral dijktaluds en de
vooroevers;

-

rekening houdend met de mogelijke aanleg van een fiets- /wandelroute op de
kruin van de dijk;

-

Het zoveel mogelijk voorkomen dan wel verminderen van schade aan
belendende panden.

-

Gemaal nabij Raasdorperweg het oplossen van de geconstateerde
onderloopsheid.

-

Gemaal Mientekade het dichtzetten van de uitstroombak
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6

Mogelijke en te onderzoeken varianten en voorlopig
voorkeursalternatief ansrijke en te onderzoeken
varianten
Een aantal varianten en alternatieven is beschikbaar om de dijkverbetering mee te
realiseren. Deze worden hierna beschreven. De varianten hebben betrekking op
het verbeteren van de stabiliteit en/of de hoogte van de dijk. Ook is een
combinatie van varianten mogelijk over het gehele traject. We spreken dan van
een voorkeursalternatief.
Daarnaast is gekeken of er alternatieven zijn om de invloed van een
dijkverbetering te beperken. Er wordt een aantal varianten en/ of alternatieven
geselecteerd die kansrijk zijn om verder uitgewerkt te worden, en er wordt
aangegeven wat op dit moment het voorkeursalternatief is.
De volgende varianten en alternatieven zijn denkbaar om de dijk te verbeteren:
-

Variant A:

kruinverhoging met binnenwaartse versterking

-

Variant B:

vierkant ophoging

-

Variant C:

constructief scherm

-

Variant D:

overige varianten

-

Alternatieven : peilverlaging, planperiode beperken

6.1

Beschrijving varianten

6.1.1

Variant A

kruinverhoging met binnenwaartse versterking

Voor het dijkvak spelen er twee problemen: onvoldoende kruinhoogte en
onvoldoende macrostabiliteit.
Om te voldoen aan de kruinhoogte is een mogelijke oplossing de dijk op te hogen
met klei. Deze kleilaag lost tegelijkertijd de macro-instabiliteit op.
Beide maatregelen worden vertaald in variant A, zie onderstaande schematische
weergave.

boezemzijde
polderzijde

Principeprofiel A

Voor- en nadelen
Een kruinverhoging en binnendijkse taludverzwaring in grond is een duurzame
oplossing. De dijk is in de toekomst relatief eenvoudig aan te passen aan
eventueel veranderende omstandigheden. Verder is de oplossing relatief
eenvoudig te beheren en te onderhouden en daarnaast zijn de kosten relatief laag.
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Als gevolg van grondwerk zal het binnentalud vrij moeten zijn van obstakels.
Verder kan de verzwaring via zettingen een negatieve invloed hebben op
eventueel aanwezige kabels en leidingen en kunnen ongelijkmatige zettingen
optreden.

6.1.2

Variant B

kruinverhoging door vierkant ophoging

In deze trajecten is alleen sprake van onvoldoende kruinhoogte. De gehele kruin
kan worden verhoogd met grond. Meestal betekent dit dat ook het binnen- en
buitentalud enigszins worden aangepast. Deze oplossingsrichting is als variant B
benoemd. Bij vak 1a dient rekening te worden gehouden met de landschappelijke
en cultuurhistorische waarden van de sluismuren. Deze mogen als gevolg daarvan
daarom zeer waarschijnlijk niet onder de grond verdwijnen. Als alternatieve
oplossing kan in dit geval worden gedacht aan een tuimelkade achter de sluis
langs, of het ophogen van de sluismuren zelf. Dit dient in een later stadium nader
te worden uitgezocht.
boezemzijde
polderzijde

Principeprofiel B

Voor- en nadelen
Bij relatief geringe ophoging is het ruimtebeslag beperkt. Echter in verband met
een gewenst onderhoudsinterval van 30 jaar kan de ophoging relatief groot zijn en
het ruimtebeslag toch behoorlijk groot worden. Door de vierkante ophoging zal er
weinig tot geen verschilzettingen in dwarsrichting optreden. Door ophoging
ontstaat er een stabiliteitsprobleem. Deze variant is niet mogelijk zonder het
aanbrengen van steunberm.
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6.1.3 Variant C

Constructief scherm

Door het aanbrengen van een constructief element in de kruin of ter plaatse van
het binnentalud, meestal in de vorm van een stalen damwand, kan instabiliteit
worden opgeheven en aan de hoogte eis worden voldaan. Afhankelijk van de
kruinhoogte wordt de damwand onder maaiveld weggewerkt, ofwel er wordt een
lage tuimelkade aangebracht. Deze oplossingsrichting is als variant C benoemd.

boezemzijde

polderzijde

Principeprofiel C

Voor- en nadelen
Het ruimtebeslag bij een constructief scherm (damwand) is nihil. Hierdoor kunnen
bijvoorbeeld bebouwing en / of bomen gespaard blijven. Wel moet dan rekening
worden gehouden met de waterhuishouding. Een constructief damwandscherm
heeft invloed op kwel- grondwaterstand in de directe omgeving van de dijk. Voor
bebouwing of de dijk kan als gevolg van ‘verdroging’ negatieve effecten optreden.
Door de damwand te ontwerpen voor 100 jaar behoeft de damwand relatief weinig
aandacht. De damwand vormt wel een starre constructie in de dijk en is moeilijk
aan te passen bij veranderende omstandigheden (bijv. veranderende waterpeilen,
zettingen, bodemdaling). Ook is een damwand relatief kostbaar. Daarnaast geeft
een damwand bij het aanbrengen trillingshinder en kans op schade.
In eerste instantie lijkt een damwand positieve effecten te hebben voor de LNCwaarden. Echter op lange termijn kan een damwand ook negatieve effecten
hebben. Zo zal het grondlichaam nabij de damwand zakken, terwijl de damwand
niet aan zetting onderhevig is. De damwand zal dan in de loop van de tijd als
lijnelement zeer duidelijk aanwezig zijn.

17 juni 2007 - Startnotitie - 1.3

27/37

6.1.4 Variant D

Overige varianten

Naast de bovengenoemde oplossingen zijn er mogelijk andere, alternatieve
mogelijkheden om de veiligheid te verbeteren en de omvang van dijkverbetering
te beperken. Deze alternatieven, samengevat als variant D, worden hieronder kort
toegelicht.
Er bestaat een aantal innovatieve mogelijkheden om dijken te versterken, zoals de
Mixed in place-, Expanding colums-, dijkvernageling- of verglazingsmethoden.
Deze methoden zijn momenteel nog onvoldoende gevalideerd, voor veendijken om
als variant mee te laten nemen.

6.2

Alternatieve oplossingen
Naast de bovengenoemde oplossingen zijn er mogelijk andere, alternatieve
mogelijkheden om de veiligheid te verbeteren en de omvang van dijkverbetering
te beperken. Deze alternatieven, samengevat als variant E, worden hieronder kort
toegelicht
Peilverlaging boezem
Om werkelijk effect te hebben op macrostabiliteit

en voor de hoogte is een

mogelijk oplossing het peil te verlagen in de boezem. Om een goed effect te
krijgen is er een flinke peilverlaging noodzakelijk.
Voor- en nadelen
Het voordeel is dat de dijk minder hoog op gehoogd moet worden. Het
boezemstelsel ter hoogte van de Osdorperbovenpolder is in beheer van het
Hoogheemraadschap

van

Rijnland.

Het

betreft

een

groot

aaneengesloten

waterlichaam. Het verlagen van de waterstand in de boezem heeft grote invloed
op diverse andere gebieden.
Beperken van de planperiode
Het ophogen en versterken van de dijk zorgt ervoor dat gedurende een bepaalde
periode de dijk aan de veiligheidseisen blijft voldoen. Na het verstrijken van deze
periode zal in principe opnieuw ingegrepen moeten worden. Deze periode wordt de
planperiode genoemd. In principe wordt een planperiode aangehouden van 30
jaar. Deze waarde is onder andere gebaseerd op de aspecten kosten en overlast.
Het ophogen en versterken van een dijk heeft grote invloed op de zettingen die
gaan optreden. Daarom wordt bij ophogen een zogenaamde overhoogte berekend
voor de verwachte zetting in de planperiode. Indien de planperiode wordt verkort,
kan worden volstaan met een beperktere ophoging. Het beperken van de
planperiode heeft geen invloed op de eventueel benodigde stabiliteitsmaatregelen.
Voor- en nadelen
Door het verkorten van de planperiode kunnen de effecten op de omgeving
worden beperkt. Hierdoor kunnen wellicht bomen behouden blijven (minder grond
op de wortels) en is de invloed op bebouwing minder groot. Echter bij een kortere
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planperiode

wordt

de

onderhoudscyclus

verkleind,

waardoor

een

volgende

dijkverbetering eerder noodzakelijk is. Hierdoor wordt vaker overlast gecreëerd
voor de omgeving. De kosten verbonden aan een dijkverbetering zullen in
verhouding toenemen. Aandachtspunt kan zijn de planperiode van de dijk gelijk te
stellen aan de onderhoudscyclus van de weg (indien aanwezig), deze is vaak 20
tot 25 jaar.

6.3

Geselecteerde varianten en voorlopig voorkeursvariant
Zoals uit de voorgaande beschrijving van de varianten en mogelijke alternatieven
blijkt, is het aantal realistische toe te passen varianten beperkt. Ten gevolge van
kruinverhoging (B) is het direct noodzakelijk ook de stabiliteit aan te pakken
middels een steunberm. Een constructiefscherm (C) is een dure maatregel en is
een dijkvreemd element. Dit laatste is niet wenselijk en kan mogelijk als
mitigerende maatregel worden toegepast. De overige varianten zijn methoden die
momenteel nog onvoldoende gevalideerd, voor veendijken om als variant mee te
laten nemen. Peilverlaging wordt als niet realistisch beschouwd als
voorkeursvariant omdat de peilverlaging geldt voor een groot boezemstelsel en
beheert wordt door het Hoogheemraadschap van Rijnland. Het verkorten van
planperiode verkort de onderhoudscycles en is er vaker overlast voor de
omgeving en wordt daarom niet meegenomen als voorkeursvariant.
Geselecteerde varianten en voorlopig voorkeursalternatief
De (voorlopige)voorkeur gaat uit naar de volgende varianten:
Ringvaartdijk
§

Variant A (kruinverhoging met binnenwaarts taludverzwaring)
De overige varianten kunnen eventueel worden toegepast bij de
mitigerende maatregelen.

De gemeente Haarlemmerliede, Stadsdeel Osdorp als de provincie Nood Holland
hebben geen voorkeursvariant. Binnen de gekozen variant moet er wel rekening
gehouden worden met de ontwikkeling van een regionale fiets / wandelroute en
ecologische versterking.
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7

Te onderzoeken effecten en beoordelingskader
De effecten van de geselecteerde varianten worden op verschillende aspecten
nader

onderzocht.

Op

basis

hiervan

zal

in

de

variantennota

een

voorkeursalternatief worden bepaald. Een alternatief is een aaneenschakeling van
varianten voor het gehele dijktraject.
7.1

Criteria
Hieronder volgt een overzicht van de criteria waar de varianten op worden
beoordeeld.
Te beschrijven aspecten en criteria
Veiligheid waterkering
§ Hoogte, breedte en stabiliteit van de dijk
§ Risico’s van dijkvreemde elementen
§ Toepassing verschillende varianten
Waterhuishouding polder / dijk
§ Verandering oppervlakte en het hydraulische profiel boezem
§ Verandering waterhuishouding dijk
Infrastructuur
§ Verkeerssituatie
§ Afvoer hemelwater
§ Kans op schade aan bestaande kabels en leidingen
§ Mogelijkheid voor aanleg fiets- /wandelpad
Wonen
§ Ruimtebeslag
§ Aantasting bestaande tuinen en bebouwing
Landschap
§ Beeld, structuur en afleesbaarheid
Natuur
§ Ruimtebeslag: binnendijks gebied, buitentalud, buitendijks gebied
§ Verstoring flora & fauna (in de aanlegfase)
§ Beïnvloeding (verslechtering of verbetering) van de ecologische relaties langs en/of
dwars op de dijk
Cultuurhistorie en archeologie
§ Waarschijnlijkheid aantasting mogelijk aanwezig archeologisch (bodem)archief
§ Beïnvloeding van de kenmerkendheid, samenhang, gaafheid en zeldzaamheid van de
historische geografie
§ Beïnvloeding van de geschiedenis van de plek en de symboolfunctie
Beheer en Onderhoud
§ Beheersbaarheid
§ Onderhoudsinspanning
§ Duurzaamheid
Uitvoering
§ Realiseerbaarheid
§ Hinder tijdens aanlegfase
Planperiode
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Te beschrijven aspecten en criteria
§ Levensduur
§ Onderhoudscycles
Kosten
§ Aanlegkosten
§ Kosten beheer en onderhoud

Door verschillende deskundigen zullen de varianten op hierboven weergegeven
beoordelingsaspecten worden beoordeeld en gewogen. De resultaten worden
weergegeven in een “score” tabel. Bij de afweging worden de Provincie NoordHolland en de gemeenten Amsterdam (stadsdeel Osdorp) en Haarlemmerliede en
Spaarnwoude betrokken. Daarnaast zullen ontwikkelingen in de omgeving worden
meegenomen.
7.2

Ontwikkelingen omgeving
Nieuwenkade
Aansluitend op het traject van de ringvaartdijk bevindt zich in het noorden een
tussenboezemwaterkering genaamd de Nieuwenkade. Deze dijk die parallel loopt
aan

de

Mientekade

is

getoetst

en

voldoet

aan

zowel

de

hoogte-

als

stabiliteitseisen. Wel zijn er enkele kleine werkzaamheden aan de dijk benodigd,
welke zullen worden meegenomen in het klein onderhoud door Waternet binnen de
uitvoering van het project.
fiets- /wandelroute
Stadsdeel Osdorp heeft aangegeven een fiets- /wandelroute aan te willen leggen
over de kruin van de dijk. Er zijn oriënterende gesprekken gevoerd met het
stadsdeel om te bekijken of dit te combineren valt met de dijkversterking. Dienst
landelijk gebied (DLG) wordt de uitvoerende partij van dit fietspad. Op dit moment
zijn er nog geen definitieve beslissingen genomen.
Westrandweg
Ook heeft Rijkswaterstaat plannen voor de aanleg van de Westrandweg, welke de
snelweg A4 met de A10 moet gaan verbinden. Dit project kent nog veel
onzekerheden, onder andere ten aanzien van het te kiezen tracé. Zover nu bekend
is valt het tracé buiten de projectgrenzen.
Ophaalbrug
Haarlemmermeer Groen heeft aangegeven een ophaalbrug te willen realiseren
over de Ringvaart Haarlemmermeer ter hoogte van de Raasdorperweg. De DLG is
de uitvoerende partij voor deze brug. De uitvoering staat gepland voor 2008.
Groene As
Project groep de Groene As bestaande uit de provincie Noord Holland en aantal
gemeentes en Waterschappen heeft de wens dat de ecologie wordt ingevuld. In
het project wordt binnen de kaders van de dijkversterking invulling aangegeven
door Waternet.
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Planning en financiën
8.1

Planning
Onderstaande planning geeft de verwachte realisatieperiodes weer van
verschillende onderdelen uit het dijkversterkingsproces.
Planvoorbereiding
Inspraakperiode + vaststelling dijkverbeteringsplan
Uitwerking details, maken bestek en aanbesteding
Uitvoering

eind 2008
begin 2009
medio 2009
juli – december 2009

Risico voor de planning is de mogelijke aanleg van een fiets- /wandelpad door
Waternet. Hiervoor dient eerst geld voor te worden gereserveerd en een artikel 19
procedure te worden doorlopen.
8.2

Financiën
Hieronder is een indicatie aangegeven van de plankosten (voorbereiding +
uitvoering) inclusief omzetbelasting gebaseerd op basis van de voorkeursvariant:
-

Variant A (kruinverhoging en binnenwaarts versterken)

Totaal [incl. BTW en 30% onvoorzien] uitgaande van

€ 800.000,-

De vermelde bedragen zijn exclusief kosten voor vergoedingen voortvloeiend uit
de Richtlijnen voor medegebruik bij verbetering van secundaire dijken [lit. 6] en
Regeling Nadeelcompensatie [lit. 7] en exclusief de kosten voor planschadevergoeding.
8.3

Kostenverdeling
De kosten voor AGV zijn gedekt door het krediet voor de voorbereiding en
uitvoering van het Actieprogramma Veilige Waterkeringen 2005-2009. De kosten
voor eventuele extra natuurvriendelijke oevers worden gedekt door het krediet
meeliftkansen NBW en natuuroevers (april 2008) en subsidies van provincies en
Rijk. Voor de subsidies voor de fietsvoorziening en ecologisch invulling worden
deze aangevraagd door het stadsdeel Osdorp aangevraagd
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AGV is verantwoordelijk voor dijken, vaarwegen, waterpeil en kwaliteit van het
oppervlaktewater in het stroomgebied van de Amstel en de Vecht, en in het Gooi.
De taken van AGV worden uitgevoerd door Waternet. Daarnaast voert Waternet
taken uit voor de gemeente Amsterdam (drinkwater, riolering en ondiep
grondwater)
Waternet, het eerste watercyclusbedrijf van Nederland, is ontstaan uit een fusie
tussen Waterleidingbedrijf Amsterdam en Dienst Waterbeheer en Riolering.
Waternet zorgt op een integrale, samenhangende en maatschappelijk
verantwoorde wijze voor betrouwbaar drinkwater, goede opvang en behandeling
van afvalwater en een goede beheersing van oppervlakte- en grondwater.
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