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Samenvatting
De Aetsveldse polder West ligt centraal in het beheergebied van het waterschap
Amstel, Gooi en Vecht. Het plangebied wordt begrensd door het Gein (westgrens),
het Amsterdam-Rijnkanaal (oostgrens) en de kering met de polder Baambrugge
Oostzijds in het zuiden. De kern Driemond tussen de provinciale weg N236 en de
Gaasp hoort ook bij het plangebied. Het oppervlak van het plangebied is 285 ha en
heeft grotendeels een agrarische functie. De bewoning bevindt zich vooral in
Driemond en langs het Gein. Het watersysteem van de Aetsveldse polder West
heeft vier peilgebieden en stroomt van zuid naar noord, waar het gemaal Aetsveld
West overtollig water naar het Amsterdam Rijnkanaal pompt.
Het watergebiedsplan Aetsveldse Polder West is het eerste watergebiedsplan dat
op deze manier voor de polder is gemaakt. Voorheen werd eerst het peilbesluit en
daarna het waterinrichtingsplan opgesteld en door het waterschapsbestuur
vastgesteld. Het vorige peilbesluit is in het kader van de landinrichting Amstelland
in 1995 genomen. Hierna werd het gemaal verplaatst van het Gein aan het
westzijde van de polder naar het ARK aan de noordzijde. Daarvoor is onder meer
in 2006 een nieuwe hoofdwatergang aangelegd.
Het watergebiedsplan beschrijft zowel de toelichting bij het peilenvoorstel als de
maatregelen om de peilen in te kunnen stellen en knelpunten op te lossen. De
knelpunten zijn deels aangedragen door bewoners en deels vanuit beheer van
Waternet en van berekeningen. De maatregelen die zijn voorgesteld in het
watergebiedsplan zijn voornamelijk voor het verbeteren van de waterafvoer in het
gebied en voor het vernieuwen van kunstwerken op de grens tussen twee
peilgebieden. De maatregelen bestaan onder meer uit het vergroten van duikers,
het plaatsen van een regelbare stuw, het herprofileren van de maaltocht in de
bocht en het opknappen van de inlaat vanuit het Amsterdam Rijnkanaal.
De Aetsveldse Polder West heeft potentie voor een betere ecologische toestand.
Door uitspoeling van mest en het inlaten van veel water uit het Gein wordt de
potentie op dit moment niet benut. De maatregelen die het waterschap zelfstandig
kan nemen ten behoeve van de waterkwaliteit en ecologie zijn heel beperkt. Zo is
het beperken van inlaatwater uit het Gein via particulieren inlaten heel belangrijk.
Voor de Aetsveldse Polder West worden tegelijkertijd met dit watergebiedsplan
Algemene regels voor hoogwatervoorzieningen vastgesteld. Doel van deze
algemene regels is het reguleren van hoogwatervoorzieningen waardoor er alleen
nog water wordt ingelaten voor het op peil houden van de voorzieningen en niet
om door te spoelen. In het kader van KRW overig water zal het waterschap samen
met agrarische collectieven in 2016 een maatregelenpakket opstellen voor een
periode van vijf jaar ter verbetering van de ecologische kwaliteit.
De vast te leggen peilen in het peilbesluit betreffen de in de praktijk gehanteerde
peilen. De huidige waterpeilen en drooglegging zijn voor het grootste deel passend
voor het grondgebruik in de polder. Tevens wordt tegelijk met dit
watergebiedsplan een wijziging van de legger waterlopen in de Aetsveldse Polder
West ter inzage gelegd. Dit heeft twee doelen: de status van watergangen
veranderen, zodat een logisch hoofdwatersysteem ontstaat en leggerprofielen van
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de primaire watergangen vaststellen.
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Voorwoord
Voor u ligt het watergebiedsplan voor de Aetsveldse Polder West. Het waterschap
is verantwoordelijk voor een groot deel van de wateren in deze polder en zorgt
samen met haar partners dat het droog, veilig en prettig wonen, werken en
recreëren is in deze polder. Daarom stelt het waterschap elke 10 jaar een nieuw
watergebiedsplan op, met daarin een peilbesluit. Als Dagelijks Bestuurder van het
Waterschap ben ik hiervoor verantwoordelijk. In dit plan komen uiteenlopende
wateronderwerpen aan de orde die spelen binnen de Aetsveldse Polder West. Het
gebied heeft voor een groot deel de functie landbouw met natte natuurwaarden en
bestaat voornamelijk uit grasland. In het zuiden ligt het fort Nigtevecht met de
Liniedijk.
Het waterschap zorgt niet alleen dat het water onder controle blijft in deze polder.
Dat doen we samen met anderen. Het watergebiedsplan is opgesteld in overleg
met diverse belanghebbenden. Tijdens de informatieavonden deelden bewoners
hun kennis met ons en kwamen met suggesties voor het plan,
becommentarieerden onze ideeën en waren beschikbaar voor allerlei vragen. Zij
leverden hiermee als kenners en gebruikers van het gebied een substantiële
bijdrage aan het plan. Ik wil daarom ook iedereen die mee heeft gewerkt,
bedanken voor hun inzet. Door uw inbreng is het een beter plan geworden.
Bij de dijkverbetering zijn de inlaten afsluitbaar gemaakt. Dit biedt kansen voor
het verbeteren van de waterkwaliteit in de polder. Door de inlaten uit het Gein
zoveel mogelijk dicht te laten en de keerschotten en stuwen rondom de gebouwen
goed te onderhouden zal het water in de polder een betere leefomgeving worden.
Ik hoop dat wij dat in de komende jaren terug gaan zien in sloten met meer
planten, vissen en andere dieren.
Na uitvoering van de inrichtingsmaatregelen uit het watergebiedsplan zullen er in
de normale situatie geen grote veranderingen merkbaar zijn. Wel zal het water
beter worden afgevoerd, doordat op een aantal plaatsen belemmeringen in de
hoofdwatergangen worden weggenomen.
De uitvoering van het plan zal naar verwachting plaatsvinden in de tweede helft
van 2016 en eerste helft van 2017. Vervolgens bekijkt het waterschap over 10
jaar opnieuw het functioneren van deze polder nauwkeurig. Maar ook in de
tussentijd blijven we natuurlijk zorgen voor monitoring, beheer en onderhoud.
Ik hoop, samen met het projectteam van Waternet, dat dit plan er aan bijdraagt
dat men met plezier kan blijven wonen, werken en recreëren in de Aetsveldse
Polder West.
Ik wens u veel leesplezier toe.
P.N. Kruiswijk,
Lid dagelijks bestuur waterschap Amstel, Gooi en Vecht
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1
1.1

Inleiding
Watergebiedsplan en peilbesluit
In dit watergebiedsplan geeft het waterschap aan hoe de Aetsveldse Polder West
waterhuishoudkundig is (of moet worden) ingericht. Een watergebiedsplan richt
zich conform het Waterbeheerplan van waterschap Amstel, Gooi en Vecht op de
kerntaken van het waterschap:
•

voldoende water (peilbeheer, wateraan- en afvoer, grondwater)

•

schoon water (waterkwaliteit en ecologie)

Het waterschap stemt in het watergebiedsplan de belangen van deze
waterhuishoudkundige aspecten af op de gebruiksfuncties en bestemmingen die
provincies en gemeenten aan het gebied toekennen, zoals landbouw, stedelijke
gebied, infrastructuur, natuur en recreatie. De keuze van de waterpeilen is
gebaseerd op een zorgvuldige afweging van alle bij de waterhuishouding
betrokken belangen en de wijze van grondgebruik, met name op basis van de aan
het gebied toegekende functie(s).Met het watergebiedsplan wil het waterschap
bereiken dat het watersysteem, na oplevering van benodigde werken, de komende
tien jaar goed is ingericht op de functies en het gebruik.
Voor elke polder of bemalingsgebied wordt iedere tien jaar het watersysteem
uitgebreid ‘doorgelicht’ en het peil vastgelegd. Daartoe stelt het bestuur van het
waterschap een peilbesluit vast. Het peilbeheer, de overwegingen die aan het
nieuwe peilbesluit vooraf gaan en de effecten die het heeft op het plangebied (en
omgeving) worden in het watergebiedsplan beschreven.
Het watergebiedsplan geeft ook aan welke maatregelen nodig zijn om de
waterhuishoudkundige inrichting van het gebied op orde te brengen en om de
peilen in te kunnen stellen.
Daarnaast staan in het watergebiedsplan afspraken over het beheer en onderhoud
van de kunstwerken, watergangen en oevers.
Tegelijkertijd met het watergebiedsplan worden door het waterschapsbestuur de
volgende besluiten vastgesteld:
•

Peilbesluit met peilbesluitkaart

Het peilbesluit heeft een wettelijke status. In het peilbesluit legt het
waterschapsbestuur het peil voor ieder peilgebied vast; de begrenzing van de
peilgebieden is op de bijbehorende kaart aangegeven.
•

Algemene regels hoogwatervoorzieningen

In de algemene regels hoogwatervoorzieningen legt het waterschapsbestuur vast
hoe met de inlaten en hoogwatervoorzieningen moet worden omgegaan.
•

Leggerwijziging

In de legger is opgenomen wat primaire wateren zijn en welke kunstwerken daarin
aanwezig zijn voor het hele AGV beheergebied (vastgesteld 2011). Een wijziging
van de legger waterlopen is nodig om de waterhuishoudkundige inrichting van de
Aetsveldse Polder West te actualiseren.
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Daarnaast levert het watergebiedsplanproces een achtergronddocument op waarin
relevante onderliggende onderzoeken, data en verslagen zijn opgenomen. Het
bevat tevens de startnotitie, die is opgemaakt en bestuurlijk vastgesteld ter
voorbereiding op het nieuwe watergebiedsplan.
De beschrijving van de actuele situatie in het plangebied is gebaseerd op metingen
en waarnemingen in de periode 2010 tot 2015.
1.2

Aanleiding voor dit watergebiedsplan
Het watergebiedsplan Aetsveldse Polder West is het eerste watergebiedsplan dat
op deze manier voor de polder is gemaakt. Voorheen werd eerst het peilbesluit en
daarna het waterinrichtingsplan opgesteld en door het waterschapsbestuur
vastgesteld.
Het vorige peilbesluit is in het kader van de landinrichting Amstelland in 1995
genomen. In de Waterverordening Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
staat opgenomen dat een peilbesluit ten minste eenmaal in de tien jaar wordt
herzien. Gedeputeerde Staten heeft eenmalig voor vijf jaar vrijstelling verleend
van deze verplichting. Actualisatie van het peilbesluit vormt daarmee een
belangrijke basis voor dit watergebiedsplan.
De volgende thema’s zijn aan de orde geweest bij het opstellen van dit plan:
Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW), Kader Richtlijn Water (KRW), peilbeheer,
hydraulisch functioneren, waterkwaliteit, knelpunten in het dagelijks beheer en
ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening.

1.3

Aanpak werkzaamheden (proces en procedure)
Voor het opstellen en vaststellen van het watergebiedsplan worden/zijn de
volgende activiteiten uitgevoerd:
-

bestuderen van het huidige peilbesluit en waterinrichtingsplan;

-

inventariseren van bestaande en toekomstige functies en bestemmingen;

-

toepassen van het relevante beleid van betrokken overheden;

-

onderzoek naar het functioneren van het watersysteem;

-

veldbezoek en onderzoek ter plaatse;

-

overleg met bewoners en belanghebbenden om knelpunten te inventariseren
en voorgenomen maatregelen te bespreken;

-

opstellen van het ontwerp-watergebiedsplan;

-

ter inzagelegging van het ontwerp-watergebiedsplan;

-

behandeling en beantwoording van binnengekomen zienswijzen op het
ontwerp-watergebiedsplan;

-

vaststelling van het peilbesluit en het watergebiedsplan door het algemeen
bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

1.4

Communicatie
Uitgangspunt voor de communicatie is het plan zo op te stellen dat het optimaal
beantwoordt aan de wensen van de doelgroep: de bewoners, bedrijven,
medeoverheden en overige gebruikers van het gebied. Het waterschap heeft
belanghebbenden en bewoners geïnformeerd en gevraagd om input voor het plan

24 november 2015 - Watergebiedsplan Aetsveldse Polder West - definitief

10

en heeft teruggekoppeld wat het heeft gedaan met de input. Belanghebbenden en
bewoners die met maatregelen of effecten te maken hebben zijn ook persoonlijk
benaderd.
1.5

Leeswijzer
Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van het plangebied en de huidige situatie. In
hoofdstuk 3 vindt u een beschrijving van de opgaven, knelpunten en maatregelen.
Hoe het beheer en onderhoud zijn geregeld staat in hoofdstuk 4 beschreven. In de
tekst wordt, indien van toepassing, verwezen naar de kaarten uit de bijlage.
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2
2.1

Plangebied en huidige situatie
Ligging plangebied
De Aetsveldse Polder West ligt centraal in het beheergebied van het waterschap
Amstel, Gooi en Vecht. Het plangebied ligt grotendeels in de provincie Utrecht en
de gemeente De Ronde Venen; alleen het stedelijk gebied van Driemond-zuid
tussen de provinciale weg N236 en de Gaasp ligt in de provincie Noord-Holland en
de gemeente Amsterdam. Het plangebied wordt verder begrensd door het Gein
(westgrens), het Amsterdam-Rijnkanaal (oostgrens) en de kering met de polder
Baambrugge Oostzijds in het zuiden. Het oppervlak van het plangebied is 285 ha.

Figuur 2.1 Ligging plangebied in beheer-gebied
van waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV)

Figuur 2.2 Overzicht plangebied
Voor het plangebied zie ook kaart 1 in de kaartenbijlage.
2.2

Huidige functies en gebruik
Kaart 6 van de kaartenbijlage geeft de functies en kaart 10 het grondgebruik in de
polder weer.
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Landbouw
Het grootste deel van het plangebied heeft de functie landbouw en is in gebruik als
grasland voor de veehouderij. Een enkel perceel wordt gebruikt voor mais. De
polder kent 7 agrarische bedrijven.
Landschap en natuur
De polder wordt gekenmerkt
door een grote landschappelijke
openheid en ligt in het
Nationaal Landschap Groene
Hart.
Het Gein, de Liniedijk en fort
Nigtevecht zijn onderdeel van
het NatuurNetwerk Nederland
(NNN), voorheen de Ecologische
Hoofdstructuur. Fort Nigtevecht
is aangewezen als
Rijksmonument en opgenomen in het Provinciaal Natuurgebiedsplan als
'bestaande natuur'. Fort Nigtevecht is de enige plek in de omgeving met reliëf en
wat bomen. Het is een rustplaats voor onder meer fuut en kleine karekiet en een
broedplaats voor de steenuil. De graslanden op en om de Liniedijk worden
extensief beheerd. De natuurdoelstelling is een bloemrijk grasland, bestaand uit
glanshaverhooilanden en bloemrijke kamgrasweiden.
Bewoning en infrastructuur
De enige concentratie van bewoning is in Driemond-zuid in de noordelijkste punt
van de polder. Verder concentreert de bewoning zich van oudsher langs de hogere
stroomruggen langs het Gein. Binnen het bebouwingslint langs het Gein komen
diverse monumentale en karakteristieke boerderijen voor. Het lint is opgebouwd
uit een veenrivier (nu boezemwater) met aan beide zijden een kade. Op de kade is
een weg met aan de binnenzijde op de oeverwal bebouwing. Langs de kaden aan
de binnenzijde is tevens een sloot. De weg is altijd begeleid door wegbeplanting.
Het Gein heeft een bijzondere cultuurhistorische waarde en is kwetsbaar voor
sluipverkeer.
De infrastructuur in de polder is beperkt. Op de waterkeringen en peilscheidingen
aan de randen van de polders liggen wegen (Gein-zuid, Velterslaan en fietspad
langs het Amsterdam-Rijnkanaal). De provinciale weg N236 vormt de scheiding
van de beide af- en aanvoergebieden.
Cultuurhistorie
De polder is met uitzondering van de zuidoostelijke hoek rondom fort Nigtevecht
onderdeel van de historische buitenplaatszone (uit: Provinciale Ruimtelijke
Structuurvisie 2013-2028). Het fort Nigtevecht en de Liniedijk zijn militair erfgoed.
Het fort maakte deel uit van de Stelling van Amsterdam en is Unescowerelderfgoed.
De Liniedijk of Geniedijk (ca. 1890) ligt tussen de zuidelijke Geindijk en het fort
Nigtevecht. Het diende als inundatiekade: het land ten zuiden ervan (Polder
Baambrugge-Oostzijds) kon onder water gezet worden. Ten noorden van de dijk
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lag een gedekte (voor vijandelijk vuur beschermde) weg. De dijk wordt
doorsneden door de Velterslaan en heeft geen waterkerende functie meer.
Kaart 13 in de kaartenbijlage geeft de cultuurhistorische kenmerken weer.
Het Fort bij Nigtevecht is in 1904 gebouwd als onderdeel van de Stelling van
Amsterdam. Het fort verdedigde de toegang tot het inundatiegebied tussen het
Amsterdam-Rijnkanaal en het Gein. Ook werden door dit fort de sluizen tussen
het Amsterdam-Rijnkanaal en het Gein en het innamepunt van inundatiewater
beschermd. Het fort ligt in de gemeente De Ronde Venen en is in het bezit van
Natuurmonumenten.
Aan de keelzijde van het fort vinden we nog de stenen fortwachterswoning en de
houten genieloods. Het fort is in begin 2000 gerestaureerd. Bijzonder is dat de
gebouwen voor het hefkoepelgeschut onbeschadigd aanwezig zijn. Bij vrijwel alle
forten van de Stelling van Amsterdam zijn deze gebouwen door de Duitsers in de
tweede wereldoorlog opgeblazen. Het hefkoepelgeschut zelf is in de tweede
wereldoorlog wel naar Duitsland afgevoerd als grondstof voor de wapenindustrie.
Het fort is alleen te bezoeken op Open Monumentendag.
(bron: www.rondomkijken.nl)

2.3

Bodem en maaiveldhoogte
De bodemgesteldheid en bodemopbouw staat in kaart 9 van de kaartenbijlage.
De bodem van de Aetsveldse Polder West bestaat bijna geheel uit lichte zeeklei
met een laag moerig materiaal van 15-40 cm dik en beginnend tussen 40 en 80
cm. Op drie plekken wijkt het bodemprofiel af. In de uiterste noordoosthoek tegen
de provinciale weg aan ligt zware zeeklei evenals een smalle strook ten zuiden van
het fort. Op een kleine plek in het midden van de polder tegen het AmsterdamRijnkanaal aan is de bodem moeriger.
Geomorfologie
De polder bestaat uit een vlakte van meeropvulling bedekt met klei. Langs het
Gein en in het zuiden van de polder ligt een rivier-inversierug. Het zijn zandige
geulopvullingen van de Oer-Vecht, die door de samenstelling een positief effect
hebben op de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater. Hier heeft een
omkering van het reliëf plaatsgevonden, waarbij de oorspronkelijke laag gelegen
kleiige delen nu als lage ruggen in het landschap liggen. Door klink als gevolg van
ontwatering en/of oxidatie zijn de klei- en veenlagen in het naastgelegen gebied
lager komen te liggen dan de meer zandige afzettingen.
Het fort is gebouwd op een strandwal.
Maaiveldhoogte
De maaiveldhoogte in de polder varieert tussen de -0,40 en -2,00 m NAP. Relatief
hoog liggen de dijk en de lintbebouwing langs het Gein, het fort Nigtevecht en
peilgebied 2. De zandrug is ook duidelijk op de hoogtekaart (kaart 2 van de
kaartenbijlage) terug te zien. Het laagste deel van de polder ligt bij het gemaal.

24 november 2015 - Watergebiedsplan Aetsveldse Polder West - definitief

15

De in het peilbesluit van 1995 opgenomen aanpassing van de peilen aan de
maaivelddaling van 0,4 cm/jaar is nooit uitgevoerd, omdat er geen sprake is van
maaivelddaling.
2.4
2.4.1

Waterhuishouding
Veiligheid
Ligging keringen
De polder wordt omringd door een primaire kering langs het AmsterdamRijnkanaal, een secundaire kering langs het Gein en de Gaasp en een tertiaire
kering op de grens met de polder Baambrugge Oostzijds, de Velterslaan. De
primaire kering langs het ARK is van Rijkswaterstaat; de overige keringen zijn van
AGV.
Dijkreconstructie
Nieuwe provinciale normen voor stabiliteit en hoogte van de regionale
waterkeringen waren voor het waterschap aanleiding voor een omvangrijk
dijkverbeteringsprogramma. In het kader daarvan werd in 2014 de dijk langs het
Gein verbeterd.

2.4.2

Voldoende water
Aan- en afvoer
Het plangebied Aetsveldse Polder West bestaat uit twee af- aanvoergebieden:
1.

Aetsveldse Polder West;

2.

Aetsveldse Polder West-Driemond.

Wateroverlast (NBW)
In een wateroverlastanalyse (NBW-toetsing; zie bijlage I) is bekeken of voor de
verschillende peilgebieden de combinatie van de gemaalcapaciteit en openwaterberging voldoende is. Doel is te controleren of het watersysteem voldoet aan
de wateroverlastnormen uit het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW).
Uitgangspunt is dat extreme neerslag nu en in de toekomst niet tot onacceptabele
overlast leidt.
Peilbeheer
In de kaartenbijlage geeft kaart 5 de peilgebieden van het peilbesluit uit 1995 en
kaart 3 de praktijkpeilgebieden van de polder weer.
Het grote af- en aanvoergebied heeft vier peilgebieden. Het peil van het bemalen
peilgebied wordt gereguleerd door het gemaal Aetsveld West. Dit gemaal is in
2006 in gebruik genomen. Daarvoor is ook een nieuwe hoofdwatergang langs het
Amsterdam-Rijnkanaal aangelegd. De stroming in het gebied is van zuid naar
noord.
De vigerende peilen in de polder zijn geformaliseerd in een peilbesluit dat in 1995
is vastgesteld; in de praktijk zijn afwijkende peilen aangetroffen. De peilgrens
tussen de peilgebieden 2 en 3 is gewijzigd. Dit heeft waarschijnlijk te maken met
de verschillen in maaiveldhoogte binnen peilgebied 2; een deel van peilgebied 2 is
bij peilgebied 3 getrokken.
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Voor Aetsveldse Polder West-Driemond is
nooit eerder een peilbesluit genomen.
In dit af- en aanvoergebied is slechts één
watergang aanwezig. Het peil in deze
watergang wordt gereguleerd met een
gemaaltje dat uitmaalt op het AmsterdamRijnkanaal. Inlaat vindt plaats uit het Gein.
gemaal Driemond
Water inlaten
Wateraanvoer in Aetsveldse Polder West gebeurt met circa 20 inlaten aan de
westzijde van de polder, vanuit het Gein. De inlaten zijn in gebruik voor
hoogwatervoorzieningen en worden bediend door particulieren. Vanuit de
hoogwatervoorzieningen stroomt water verder de polder in. Er wordt meer water
ingelaten dan nodig is voor het op peil houden van de hoogwatervoorzieningen ter
bescherming van gebouwen. Dat is te zien aan het draaien van het gemaal in
droge tijden.
Bij de dijkverbetering van het Gein zuid is de instroomopening van de inlaten
verkleind naar een diameter van 5 cm en zijn alle inlaten afsluitbaar gemaakt. De
eigen inlaatvoorziening van het waterschap bij het oude gemaal aan het Gein is bij
de dijkverbetering verwijderd.
Vanuit het ARK kan water in de fortgracht gelaten worden; de fortgracht laat af op
peilgebied 2. Deze inlaat is al jaren niet meer gebruikt door Natuurmonumenten.
Hoofdwatergangen
De hoofdwatergang naar het gemaal aan de noordzijde loopt voor een groot deel
evenwijdig aan het Amsterdam-Rijn Kanaal. Deze gemaalwetering vertakt zich
westwaarts in een hoofdwatergang richting het voormalige gemaal bij het Gein,
zuidwaarts in de hoofdwatergang in peilgebied 3 en zuidoostwaarts in de
Molenwetering evenwijdig aan de grens met peilgebied 3. Het zuidelijke deel van
de Molenwetering op watert peilgebied 2 af.
De hoofdwatergangen staan aangegeven op kaart 3 in de kaartenbijlage.
Grondwater
De geohydrologische bodemopbouw in polder Aetsveld West kan worden
geschematiseerd door een dik watervoerend pakket met daarop een slecht
doorlatende deklaag. Het watervoerend pakket bestaat uit matig fijn en grof zand
van de afzettingen van de Formatie van Boxtel, Kreftenheye, Urk en Sterksel. De
dikte van de deklaag bedraagt circa 7,5 m en bestaat uit klei- en veenlagen van
de Formaties van Echteld, Nieuwkoop en Naaldwijk.
In het noordwesten van het agrarische deel van de polder en langs delen van het
Amsterdam-Rijnkanaal komt lichte kwel voor. Wegzijging vindt plaats in een deel
van Driemond, bij het fort en het relatief hoog gelegen zuidwestelijk deel van de
polder. De hoeveelheden zijn gering.
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2.4.3

Schoon water
Als graadmeter voor de (ecologische) toestand is de hoeveelheid en
soortensamenstelling van de aanwezige waterplanten gebruikt. Dit vormt namelijk
een goede maatstaf voor de ecologische toestand van een oppervlaktewater:
waterplanten zijn een essentieel onderdeel van, en randvoorwaarde voor
watergebonden leven als kleine waterdiertjes en vissen.

Aetsveldse Polder West is een open veenweide polder met smalle poldersloten. In
de sloten komt veel watervegetatie voor in de vorm van kroos, algen,
ondergedoken waterplanten en oeverplanten. Grote Egelskop, een algemeen
voorkomende oeverplant is opvallend veel in de polder te vinden. Er zijn drie
soorten kranswieren gevonden. In één sloot is in 2011 een rode lijst-soort
gevonden, namelijk Brede Waterpest. Dit is een soort die voorkomt in sloten met
schoon en helder water.
De vegetatiegegevens uit deze polder laten
ruimtelijke verschillen zien. Aan de vegetatie
opnamen is te zien dat plekken met een
betere ecologische kwaliteit vooral het midden
van de polder liggen (zie kaart 11 in de
kaartenbijlage). Op deze plekken is aan de
waterkwaliteit te zien dat de invloed van
water uit het Gein minder groot is dan aan de
randen van de polder. De watergangen aan de
randen en in het noorden scoren dan ook
minder goed dan die in het midden. In deze
laatste sloten komen vooral algemene
waterplanten voor en is er meer kroos- of
algengroei.

Sloot met overmatig veel algen en kroos

Overmatige kroos- en algengroei ontstaan doordat er te veel meststoffen in het
water komen. Vissen en andere waterdieren, zoals libellenlarven, kunnen in
dergelijke sloten niet leven (zie foto).
Met het project ‘boeren als waterbeheerders’ zijn natuurvriendelijke oevers en een
visoverwinteringsplaats aangelegd. Ondanks dat deze sloten behoorlijk vol groeien
met planten, geeft de eigenaar aan dat de afvoer van water zonder problemen
gaat.

Ecologische sleutelfactoren
Ecologische sleutelfactoren geven inzicht in het ecologisch functioneren van het
watersysteem in de polder. Daarbij wordt uitgegaan van een zekere hiërarchie in
voorwaarden van deze factoren voor het ecologisch functioneren. Waterplanten
staan centraal, omdat ze een cruciale rol spelen en de resultante van alle
sleutelfactoren zijn.
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De belangrijkste ecologische sleutelfactor is de productiviteit van het water of
anders gezegd: de hoeveelheid meststoffen in het water. Deze kan in Aetsveld
West de verschillen in aanwezigheid van waterplanten verklaren. Het landelijk deel
van de polder is een landbouwgebied. De uit- en afspoeling vanaf de weilanden
vormen daarom een belangrijke bron van fosfaten in het watersysteem. Ook
inlaatwater uit het Gein vormt een grote bron van voedingsstoffen. Hoewel de
concentratie van voedingstoffen in het inlaatwater niet hoger is dan van het
gebiedseigen polderwater, is de vracht wel hoger omdat er veel water wordt
ingelaten. Naast voedingstoffen bevat het inlaatwater ook andere stoffen (zoals
chloride en zwavel) die in hogere concentraties een negatief effect hebben op de
ecologie in de sloten.

Op plaatsen waar het inlaatwater minder invloed heeft, komt de gunstige invloed
van de holocene bodemopbouw met de zogenaamde de “organic clastic lake fill
deposits” tot uiting. Het zijn zandige geulopvullingen van de Oer-Vecht
(stroomruggronden). In Aetsveld West bereiken deze afzettingen dikten van meer
dan 5 meter. Het gunstige effect ervan op de waterkwaliteit, ontstaat vermoedelijk
door de mineralogische samenstelling (onder meer kalk). Dit positieve effect zal
zich alleen manifesteren op plaatsen waar weinig of geen invloed van Geinwater
merkbaar is.

Een andere oorzaak van een lage waterplantenbedekking kan de geringe
waterdiepte in de relatief smalle sloten zijn. Het water warmt in ondiepe sloten
sneller op waardoor algen uitbundig kunnen groeien. Een minimale diepte van 50
cm is meestal nodig voor een goede sloot-ecologie; de bij de inventarisatie van
waterplanten gemeten waterdiepte was gemiddeld circa 37 cm. Het lijkt erop dat
er weinig slibaanwas is in deze polder.
2.4.4

Beheer en onderhoud
Vanwege de ondiepe watergangen warmt het
water snel op en groeien water- en oeverplanten
relatief snel. Ook komen kroos en algen vaker
voor in ondiepe sloten. Hierdoor is het vaker
nodig om de watergangen te schonen (‘sloten’).
In ondiepe sloten waar de oevervegetatie tot in
het midden van de sloot groeit wordt het
leefgebied voor vissen, macrofauna en
waterplanten ongeschikt.

Ondiepe sloot met verlandingsverschijnselen
Voor Aetsveldse Polder West schoont het waterschap daarom tenminste 2 en soms
3 keer per jaar de primaire wateren (hoofdwatergangen).
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2.5

Evaluatie Waterinrichtingsplan Aetsveldse Polder West uit 2005
In 2005 is een waterinrichtingsplan opgesteld voor Aetsveld-West. De maatregelen
waren nodig om het peil in te stellen volgens het peilbesluit uit 1995, zoals dat in
het kader van de herinrichting Amstelland is vastgesteld.
Als gevolg van het plan herinrichting Amstelland is het gemaal verplaatst van het
Gein aan het westzijde van de polder naar het ARK aan de noordzijde. Door het
plaatsen van een nieuw gemaal wijzigde de stroomrichting in een deel van de
polder en is een nieuwe maaltocht langs de Westkanaaldijk gegraven, is een deel
van de bestaande hoofdwatergang verbeterd en zijn een aantal (peilscheidende)
kunstwerken aangebracht.
Bij de voorbereiding van dit watergebiedsplan en peilbesluit is gebleken dat er
weinig klachten zijn in de polder en daarmee het watersysteem met het nieuwe
gemaal en hoofdwatergangen goed functioneert. Wel is gebleken dat de grens
tussen peilgebieden 2 (midden) en 3 (zuid) in de praktijk anders is dan zoals in
het peilbesluit 1995 vastgesteld.
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3

De opgaven en maatregelen
Dit hoofdstuk beschrijft per thema welke opgaven er liggen, die met maatregelen
kunnen worden opgelost.

3.1

Voldoende water
Het huidige watersysteem is getoetst; theoretisch met modellen en berekeningen
en in de praktijk aan de hand van klachten en ervaringen. Gekeken is naar de
aan- en afvoer van het water (§3.1.1 hydraulische knelpunten en maatregelen) en
naar eventuele wateroverlast (§3.1.2 NBW analyse).

3.1.1

Hydraulische knelpunten en maatregelen
In het onderzoek naar hydraulische knelpunten is
uitgegaan van de grenzen en peilen van de
peilgebieden, zoals die in de praktijk voorkomen, zodat
eventuele berekende knelpunten of oplossingen aan de
praktijk getoetst konden worden.
Uit de modelberekeningen en de praktijk zijn een aantal
hydraulische knelpunten naar voren gekomen. De figuur
hiernaast geeft de berekende stroomsnelheden; een
stroomsnelheid van meer dan 20 m/s (oranje) geeft een
knelpunt. Per knelpunt is aangegeven hoe dit opgelost
gaat worden door maatregelen (inrichting en/of
beheer).
Knelpunt: Krappe duiker KDU 06594 met diameter rond
400 mm in de hoofdwatergang: geeft teveel opstuwing.
Oplossing: Vervangen duiker KDU 06594 door een
duiker met diameter rond 800 mm
(inrichtingsmaatregel 1).
Hydraulische knelpunten
Knelpunt: Krappe duiker KDU 02036 met diameter rond 200 mm in de
hoofdwatergang: geeft teveel opstuwing.
Oplossing: Vervangen duiker KDU 02036 door een duiker met diameter rond 600
mm (inrichtingsmaatregel 2).
Knelpunt: De hoofdwatergang naar het gemaal heeft in de bocht niet meer de
afmetingen zoals die zijn aangelegd in 2006. Waarschijnlijk is het talud uitgezakt
vanwege de zandrug ter plaatse. Uit de hydraulische analyse blijkt dat hierdoor
een knelpunt is ontstaan. Dit geeft hoge stroomsnelheden (tot 0,23 m/s) en veel
opstuwing (tot 20 cm). Dat wordt in de praktijk ook zo ervaren.
Oplossing: Verruimen van de krappe bocht in maaltocht door baggeren tot het
oorspronkelijke profiel bij aanleg in 2006 (inrichtingsmaatregel 3);
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Knelpunt: Een belanghebbende heeft als aandachtspunt
genoemd dat er vuil achter palen in de maaltocht blijft haken,
waardoor de doorstroming belemmerd wordt. Het gaat om
betonnen palen in het stroomprofiel van de maaltocht, die
waarschijnlijk door Liander zijn geplaatst om de hoog
voltageleiding te markeren.
Oplossing: In overleg met Liander verplaatsen van de betonnen palen naar de
oever van de maaltocht (inrichtingsmaatregel 4).
Knelpunt: Belanghebbenden hebben aangegeven dat de waterpeilen in het
bemalen peilgebied soms sterk fluctueren, waardoor oevers instabiel kunnen
worden. Oorzaak hiervan is het zogenaamd pendelen van het gemaal. Het relatief
krappe doorstroomprofiel van de maaltocht is hiervan waarschijnlijk de oorzaak;
als het gemaal gaat draaien, wordt de maaltocht vrij snel leeggemalen en slaat het
gemaal weer af, omdat het gewenste waterpeil bij het gemaal is bereikt.
Vervolgens voert de maaltocht van achter uit het bemalen peilgebied weer water
aan en slaat het gemaal weer aan.
Oplossing: Bij hogere waterpeilen is het doorstroomprofiel van de maaltocht en
andere watergangen groter, krijgt het gemaal een constantere aanvoer en pendelt
het minder. Om die reden wordt het peil in de zomer in het bemalen peilgebied
verhoogd (beheermaatregel 1; zie paragraaf 3.3). Daarnaast zorgt het vergroten
van de duiker in de hoofdwatergang (inrichtingsmaatregel 1) en het verruimen van
de krappe bocht in de hoofdwatergang van het bemalen peilgebied naar
verwachting voor een betere doorstroming en aanvoer naar het gemaal
(inrichtingsmaatregel 3).
Knelpunt: Met het verwijderen van de inlaat uit het Gein bij het oude gemaal heeft
het waterschap geen inlaat meer in beheer in het gebied. Voor het peilbeheer is
het gewenst dat tenminste één
inlaat voorziening in beheer
van het waterschap is.
Oplossing:
De inlaat vanuit het ARK naar
de fortgracht en de aflaat
vanuit de fortgracht naar
peilgebied 3 worden
opgeknapt en het waterschap
neemt deze van
Natuurmonumenten over in
beheer
(inrichtingsmaatregelen 5 en
6).
Aflaat fortgracht
Knelpunt: De watergangen zijn gevoelig voor begroeiing. Begroeiing belemmert de
aan- en afvoer vooral in het zuidelijk gedeelte van het bemalen peilgebied.
Oplossing: Wanneer de begroeiing een probleem vormt, kunnen belanghebbenden
contact opnemen met het waterschap. Zo nodig kan een extra keer geschoond
worden (beheermaatregel 2).

24 november 2015 - Watergebiedsplan Aetsveldse Polder West - definitief

22

Knelpunt: Belanghebbenden hebben aangegeven dat enkele particuliere duikers in
de secundaire watergang langs het Amsterdam-Rijnkanaal in peilgebied 3 te hoog
liggen, waardoor er soms nauwelijks water staat in deze watergang.
Oplossing: Deze duikers zijn van de kadastrale eigenaren. Het op diepte brengen
en houden van de duikers is de verantwoordelijkheid van de eigenaren/
gebruikers.

3.1.2

NBW analyse
Een analyse is gedaan om te bepalen welke mogelijkheden er in de polder zijn om
water vast te houden, (elders) te bergen of af te voeren met als doel
wateroverlast of –tekort te voorkomen. De watersystemen van de twee af- en
aanvoergebieden in de polder zijn getoetst aan de normen uit het Nationaal
Bestuursakkoord Water (NBW), waarin de normen voor de omvang van deze
wateropgave in regionale watersystemen staan opgenomen.
Uit de analyse blijkt dat de berging en risico op overlast in de polder zeer
afhankelijk is van de hydrologische voorgeschiedenis. De polder heeft veel berging
in de grond, maar als deze door een natte periode al vol is, geeft een kleine bui al
een aanzienlijke peilstijging. Na een periode van droogte is juist veel berging in de
bodem beschikbaar; een grote bui kan dan in de bodem geborgen worden zonder
een peilstijging te veroorzaken.
De berging in de Aetsveldse Polder West is voldoende: er is geen NBW- opgave.
Wel komt uit de analyse en de praktijk naar voren dat de percelen bij gemaal
Aetsveld-West gevoelig zijn voor inundatie. Dit heeft twee oorzaken: de percelen
liggen erg laag en ze nemen een relatief groter aandeel van de berging voor hun
rekening. De bergingscapaciteit van de hele polder wordt niet helemaal optimaal
benut.
Het beter benutten van de bergingscapaciteit in de polder is mogelijk door bij
neerslag het water beter over de peilgebieden te verdelen. Daarvoor zou een
geautomatiseerde stuw tussen peilgebied 3 en 4 geplaatst kunnen worden ter
vervanging van de huidige stuw. Hier zijn echter hoge kosten mee gemoeid,
omdat er elektriciteit heen moet worden gebracht. Daarnaast moet om de stuw
goed te laten functioneren een nieuwe hoofdwatergang in peilgebied 3 worden
gegraven, de huidige hoofdwatergang worden verbreed en de aanwezige duikers
worden vergroot. De kosten van de maatregel zijn hoog in relatie tot het effect op
de percelen bij het gemaal. Daarmee is deze maatregel als niet kosteneffectief
beoordeeld en is niet verder meegenomen.
Voor het peilgebied Driemond is theoretisch een NBW opgave afgeleid. In de
praktijk zijn er in dit gebied geen problemen bij hevige neerslag. Dit komt omdat
in het bebouwde gebied de afvoer van overtollig regenwater sterk afhankelijk is
van de werking van de riolering en niet zo zeer van het oppervlaktewatersysteem.
Uit de praktijk blijkt, dat het functioneren van de riolering anders is dan waarmee
is gerekend. Voor het peilgebied Driemond worden geen maatregelen genomen
om een waarschijnlijk theoretische opgave op te lossen.
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3.1.3

GGOR analyse
GGOR staat voor Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime. Het gewenste
regime moet aansluiten bij het beoogde gebruik van het betreffende gebied en
wordt bepaald aan de hand van de hydrologische situatie van de bodem. De GGOR
analyse kan alleen gedaan worden voor het landelijke deel van de polder, waar
grasland het voornaamste gebruik is. Uit de analyse met de huidige praktijkpeilen
is naar voren gekomen, dat de opbrengstcijfers voor gras in Aetsveld West zeer
goed zijn. Er treedt in de polder nauwelijks droogteschade op. Enkele percelen
hebben een lichte opbrengstreductie door droogte (klasse 10-20%). Dit betreft
percelen die zijn gelegen op de hogere stroomruggronden (oude lopen van de OerVecht). In de polder treedt geen natschade op.
In de GGOR-studie is ook gekeken naar opbarstrisico. In Aetsveld West lopen de
slootbodems langs het Amsterdam Rijn kanaal een groot risico voor opbarsten. Dit
wordt bevestigd door het ontstaan van wellen in het verleden bij de aanleg van de
maaltocht. Het ging hier om een tijdelijke situatie, die binnen korte tijd weer
stabiliseerde.

Opbarstrisico slootbodems
3.2

Schoon water
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt als uitgangspunt dat de
(ecologische) toestand van oppervlaktewateren minimaal behouden blijft en waar
mogelijk verbeterd moet worden. In het ontwerp-waterbeheerplan van AGV 20162021 wordt de huidige (ecologische) toestand in Aetsveld West vastgelegd als
referentie. Het waterschap werkt samen met gebiedspartijen, zoals agrariërs,
terreinbeheerders, gemeenten en provincies, vanuit deze referentie aan het
stoppen of voorkomen van achteruitgang en het verbeteren waar nodig en
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mogelijk. Voor de Aetsveldse Polder West is het handelingsperspectief voor het
verbeteren van de (ecologische) toestand als uitgebreid ingeschat.
Binnen de Europese KaderRichtlijn Water (KRW) vallen de watergangen in
Aetsveld West in de categorie zoete gebufferde sloten (M1a).
De actuele ecologische waterkwaliteit in de polder is slecht (zie kaart 11 in de
kaartenbijlage), maar heeft wel potentie. De ondergrond is een belangrijke factor
voor ecologische ontwikkeling. Die is hetzelfde als in Aetsveld-Oost en daar is de
ecologische toestand beter.
In Aetsveldse Polder West zijn veel inlaten vanuit het Gein aanwezig. De inlaten
zijn in gebruik voor hoogwatervoorzieningen en worden bediend door particulieren.
Er wordt meer water ingelaten dan nodig is voor het op peil houden van de
hoogwatervoorzieningen en de rest van de polder. Dit heeft twee hoofdredenen:
-

In sommige gevallen zijn de schotten die de hoogwatervoorzieningen
begrenzen (particulier eigendom) lek.

-

Stromend water (‘doorspoelen’) geeft van oudsher het gevoel van schoon
water; door de verbeterde waterkwaliteit is dit echter niet meer nodig.

Naast het onnodig wegpompen door het gemaal heeft het teveel aan inlaatwater
een negatief effect op de waterkwaliteit. Iedere kuub water die wordt ingelaten
bevat een hoeveelheid voedingsstoffen, dus hoe meer er wordt ingelaten hoe
slechter de kwaliteit wordt in de polder.
Tegelijkertijd met dit watergebiedsplan worden “Algemene regels
hoogwatervoorzieningen Aetsveld West” vastgesteld (beheermaatregel 3). In deze
regels staat wat de verantwoordelijkheden van de belanghebbenden zijn voor de
hoogwatervoorzieningen. Bij goed beheer van een hoogwatervoorziening wordt
alleen water ingelaten om op peil te houden en zijn de keerschotten waterdicht.
Het waterschap zal hier na vaststelling van de regels en dit watergebiedsplan op
gaan controleren en handhaven.
Als er in de polder water nodig is om het peil aan te vullen, dan heeft het
waterschap met de inlaat uit het ARK daar de mogelijkheid voor. De waterkwaliteit
van het ARK is beter dan van het Gein, wat gunstig is voor de polder.
De maatregelen die het waterschap zelfstandig kan nemen ten behoeve van de
waterkwaliteit en ecologie zijn heel beperkt. Voor het verbeteren van de
ecologische waterkwaliteit zal het waterschap in 2016 samen met agrarische
collectieven een maatregelenpakket opstellen voor een periode van vijf jaar.
Kansrijke maatregelen voor het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit door
collectieven zijn:


Oeverzones mestvrij houden;



Erfafspoeling verminderen;



Natuurvriendelijke oevers aanleggen op plekken waar waterkwaliteit al wat
beter is;



Sloten verdiepen op plaatsen waar geen risico op opbarsten van de
slootbodem bestaat.
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Maatregelen
Voor het oplossen van knelpunten in de waterkwaliteit worden de volgende
maatregelen genomen:


Opstellen maatregelenpakket groen blauwe diensten samen met agrarisch
collectief (samenwerking 1);



Vaststellen en handhaven van algemene regels hoogwatervoorzieningen
(beheer 3)

Uitvoering van de groenblauwe diensten en het verminderen van de hoeveelheid
inlaatwater zal bijdragen aan de verbetering van de ecologische waterkwaliteit.
3.3

Toelichting peilenvoorstel en drooglegging
Het peilenvoorstel voor de Aetsveldse Polder West staat in onderstaande tabel kort
samengevat en wordt eronder toegelicht.
In de tabel staan de peilen zoals opgenomen in peilbesluit 1995, in de praktijk en
op te nemen in het nieuwe peilbesluit 2015. De voorgestelde peilen en
peilgebieden staan op kaart 7 in de bijlage. De mediane drooglegging die bereikt
wordt met de nieuwe peilen staat in de laatste kolom en op kaart 8 in de
kaartenbijlage.
Peilgebied

Peil

Praktijkpeil

Peil

Drooglegging

peilbesluit

(m t.o.v.

peilbesluit

peilbesluit

1995 (m

NAP)

2015 (m

2015 (cm)

t.o.v. NAP)
11-2.1 Fort

-0,90

t.o.v. NAP)
flexibel

Flexibel
tussen -1,20
en -1,70

11-2.2 zuid

-1,85

-1,75

-1,75

91

11-2.3 midden

-2,04

-2,07

-2,07

81

11-2.4 noord

-2,32

Z: -2,25

Z: -2,25

Z: 75

W: -2,30

W: -2,30

W: 80

-1,93

-1,93

81

6490-1

n.v.t.

Driemond
Waterpeil peilgebied 1 (fort Nigtevecht)
In de fortgracht wordt een flexibel peil gehanteerd; dat houdt in dat het peil vrij
kan bewegen tussen een minimum peil van NAP -1,70 m en een maximum peil
van NAP -1,20 m. Doordat in principe geen water hoeft in- of uitgelaten zal een
natuurlijk peil in de fortgracht heersen. Dit is goed voor de ontwikkeling van de
oevervegetatie en de waterkwaliteit van de fortgracht. De fundering van het fort
en de woning ligt op NAP -2,10 m. Met dit peil wordt de fundering met houten
paalkoppen van het fort en de woning goed beschermd tegen droogvallen.
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Waterpeil peilgebied 2 (zuid)
Zoals in hoofdstuk 2 al aangegeven ligt de grens tussen peilgebieden 2 (zuid) en 3
(midden) in de praktijk anders dan in het peilbesluit 1995 staat. In het hoogste
deel van het peilgebied is het peil in de praktijk 10 cm hoger; het lagere deel is bij
peilgebied 3 gevoegd. In het nieuwe peilbesluit wordt de huidige praktijk zo goed
mogelijk vastgelegd. Op de grenzen van peilgebied 2 worden nieuwe
peilscheidingen en een peilregulerend kunstwerk geplaatst, die in beheer en
onderhoud van het waterschap zijn. Met het opnemen van een vast peil van NAP 1,75 m wordt de praktijksituatie in het peilbesluit vastgelegd.

Om het peil van peilgebied 2 goed te kunnen instellen en beheren, zijn de
volgende inrichtingsmaatregelen nodig:


Vernieuwen van 3 keerschotten (inrichtingsmaatregelen 7, 8 en 9);



Vervangen van een stuw door een keerschot (inrichtingsmaatregel 10);



Vervangen van een stuw door een regelbare klepstuw (inrichtingsmaatregel
11);



Opwaarderen van de watergang tussen
de regelbare stuw en de huidige
hoofdwatergang tot hoofdwatergang
(lengte ca. 176 m). Dit wordt
meegenomen in de leggerwijziging
(leggerwijziging 1);



Vervangen van een duiker door een
duiker met een grotere diameter
(diameter 60 cm; inrichtingsmaatregel 12);



Duiker onder de Liniedijk vrij maken van begroeiing (inrichtingsmaatregel 13).

Waterpeil peilgebied 3 (midden)
Twee watergangen die in het peilbesluit 1995 in peilgebied 2 lagen, krijgen in dit
peilbesluit een zogenaamd ‘tussenpeil’. In overleg met de eigenaren is
geconstateerd dat het peil nu ook daadwerkelijk tussen het peil van de
peilgebieden 2 en 3 ligt en het ongewenst is het peil van één van deze
peilgebieden aan te houden. Reden is de verschillen in maaiveldhoogte in deze
peilgebieden. Het tussenpeil wordt in het peilbesluit weergegeven als een
peilafwijking van het lager gelegen peilgebied 3. Het peilbeheer is, evenals het
eigendom, beheer en onderhoud van de kunstwerken die nodig zijn om het
tussenpeil te beheren, in handen van de eigenaar.

In een aantal peilscheidingen tussen peilgebied 3 en 4 zijn buizen aangelegd. Het
is onduidelijk waarom dit is gebeurd. Omdat het voor het waterschap niet mogelijk
is om een goed peilbeheer uit te voeren met lekkende peilscheidingen worden
deze buizen verwijderd (inrichtingsmaatregelen 14 en 15).
Waterpeil peilgebied 4 (noord, bemalen)
In de praktijk is het peil in het bemalen peilgebied in de zomer op verzoek van
eigenaren de afgelopen jaren al enige centimeters hoger ingesteld dan in de
winter. In het peilbesluit wordt dit nu vastgelegd met een winterpeil van NAP -2,30
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m en een zomerpeil van NAP -2,25 m. Ten opzichte van het peilbesluit 1995 blijft
het winterpeil nagenoeg gelijk en wordt het zomerpeil met 7 cm verhoogd. In de
zomer is door de peilverhoging ten opzichte van het vorige peilbesluit het natte
oppervlak van de watergangen toegenomen en gaat de toestroming naar het
gemaal gemakkelijker, waardoor het minder pendelt en minder fluctuaties in het
waterpeil ontstaan (beheermaatregel 1).
3.4

Maatregelen
In onderstaande tabel staan alle maatregelen op een rij. De
inrichtingsmaatregelen 1-15 en leggerwijziging 1 en 2 staan met nummering op de
maatregelenkaart (kaart 14 van de kaartenbijlage). De overige maatregelen
kunnen niet op kaart worden weergegeven, omdat zij voor een groot deel of het
hele plangebied gelden.
Type en nummer

Beschrijving

Inrichting 1

Vervangen duiker KDU06594

Inrichting 2

Vervangen duiker KDU02036

Inrichting 3

Verruimen bocht in maaltocht

Inrichting 4

Verplaatsen palen naar oever

Inrichting 5

Opknappen inlaat uit ARK

Inrichting 6

Opknappen aflaat uit fortgracht

Inrichting 7

Vernieuwen keerschot

Inrichting 8

Vernieuwen keerschot

Inrichting 9

Vernieuwen keerschot

Inrichting 10

Vervangen stuw door keerschot

Inrichting 11

Vervangen stuw door regelbare klepstuw

Inrichting 12

Vervangen duiker door duiker met grotere diameter

Inrichting 13

Duiker vrijmaken van begroeiing

Inrichting 14

Verwijderen buis door peilscheiding

Inrichting 15

Verwijderen buis door peilscheiding

Samenwerking 1

Met agrarische coalities maatregelen opstellen
kwaliteitsverbetering (KRW overig water)

Beheer 1

Instellen zomerpeil in peilgebied 4

Beheer 2

Extra keer schonen hoofdwatergang na melding

Beheer 3

Vaststellen en handhaven algemene regels
hoogwatervoorzieningen

Leggerwijziging 1

Status watergang van secundair water naar primair
water

Leggerwijziging 2

Status watergang van primair water naar secundair
water

Leggerwijziging 3

Aanpassen leggerprofielen primaire wateren

Monitoring 1

Aanpassen projectmatig monitoringprogramma
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4

Beheer en onderhoud

In het hoofdstuk beheer en onderhoud staan de verantwoordelijkheden van het
waterschap en eigenaren ten aanzien beheer en onderhoud van watergangen,
waterpeilen en kunstwerken. Leggerwijzigingen zijn opgenomen in de laatste
paragraaf van dit hoofdstuk.
4.1
4.1.1

Wat doet het waterschap?
Waterpeilen, gemalen en kunstwerken
In het peilbesluit worden de waterpeilen vastgelegd voor de peilgebieden in de
Aetsveldse Polder West. De waterpeilen kunnen afgelezen worden op peilschalen
bij de peilregulerende kunstwerken.
In de peilgebieden 2 en 3 en Driemond-zuid wordt een vast peil gehanteerd. De
genoemde peilen zijn streefwaarden. Binnen ieder peilgebied is sprake van een
natuurlijk verhang in de waterstand, waardoor de waterstand binnen een
peilgebied met enkele centimeters kan variëren.
In het bemalen peilgebied 4 wordt een zomerpeil van NAP -2,20 m en winterpeil
van NAP -2,30 m gehanteerd. De overgang van winterpeil naar zomerpeil gebeurt
in april en van zomerpeil naar winterpeil in september/oktober.
Alle kunstwerken die nodig zijn om het peil van een peilgebied in stand te houden
of te reguleren zijn in beheer en onderhoud bij het waterschap. Over het algemeen
zijn dit stuwen, keerschotten en gemalen. Op kaart 12 van de kaartbijlage staan
de watergangen en kunstwerken aangegeven die het waterschap beheert en
onderhoudt.

4.1.2

Regulier onderhoud primaire watergangen
In de primaire watergangen of hoofdwatergangen is het waterschap
verantwoordelijk voor baggeren en maaien.
Maaien
Maaionderhoud is 2 keer per jaar (juni en oktober) met de maaikorf over de volle
breedte. Peilbeheerders letten op de begroeiing en geven indien nodig opdracht
om een keer extra maaien.
De hoofdwatergangen in de polder laten geen mogelijkheden voor een
natuurvriendelijker onderhoud. Er is geen overruimte in het profiel van de
watergangen.
Baggeren
Het eerstvolgende baggeronderhoud voor de hoofdwatergangen in de polder staat
op de planning voor 2016. Bij het baggeren moet rekening worden gehouden met
het opbarstrisico van slootbodems in de polder.
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4.1.3

Regulier onderhoud secundaire watergangen
Naast hoofdwatergangen heeft AGV ook enkele secundaire watergangen in
eigendom, waarvoor het waterschap het onderhoud doet.
Kaart 12 geeft een overzicht van de door het waterschap te schonen watergangen
(primaire en secundaire) en het onderhoudstype.

4.1.4

Monitoring
Om een goed beeld van de waterkwaliteit in de polder te verkrijgen wordt
voorgesteld om op de volgende meetpunten de waterkwaliteit te (blijven)
monitoren (maatregel: monitoring 1):
Gemaal Driemond-zuid: AVW007
Gemaal Aetsveld West: AVW005
Voorafgaand aan een volgend watergebiedsplan:
Stuw afwatering peilgebied 3: AVW009
Stuw afwatering peilgebied 2: nieuw meetpunt
Fortgracht Nigtevecht: nieuw meetpunt
AVW008 kan komen te vervallen.
Daarnaast is het goed om aan de oostzijde in peilgebied 3, waar naar verwachting
de beste kansen liggen voor verbetering van de ecologie, een
waterkwaliteitsmeetpunt op te nemen waar ook hydrobiologische gegevens
worden gemeten.

4.2

Wat doen gerechtigden?
In alle andere wateren dan de primaire wateren (of hoofdwatergangen) zijn de
eigenaren of gebruikers verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de
watergangen en kunstwerken.

4.2.1

Onderhoud secundaire watergangen en kunstwerken
In de secundaire watergangen zijn de eigenaren verantwoordelijk voor het
onderhoud van de aan hun perceel grenzende watergangen. Periodiek houdt het
waterschap toezicht op de naleving van de onderhoudsverplichtingen tijdens de
zogenaamde schouw. Het waterschapsbestuur stelt de datum van de schouw vast
en maakt deze tenminste veertien dagen van tevoren bekend. Voorafgaand aan de
schouw dient het onderhoud op voorgeschreven wijze te zijn uitgevoerd. Het is bij
de schouwmeesters bekend waar de natuurvriendelijke oevers liggen. Zij
schouwen alleen het oorspronkelijke profiel van voor de aanleg van de
natuurvriendelijke oevers.
Wanneer een sloot weinig water heeft of zelfs droog komt te staan, dan is de
eigenaar verantwoordelijk voor het baggeren ervan. Alle kunstwerken in
secundaire watergangen die niet nodig zijn voor het scheiden of reguleren van het
waterpeil, zijn in eigendom, beheer en onderhoud van de eigenaar. Stuwen en
keerschotten van hoogwatervoorzieningen zijn ook van de eigenaar, omdat deze
de grens van een peilafwijking vormen en niet van een peilgebied.
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4.2.2

Hoogwatervoorzieningen
Een hoogwatervoorziening is een peilafwijking van het peil dat in het peilbesluit is
vastgelegd. Een hoogwatervoorziening is meestal voor de bescherming van de
(fundering van de) bestaande bebouwing. Het peilbeheer en het onderhoud van de
kunstwerken van een hoogwatervoorziening is een verantwoordelijkheid van de
eigenaar/gebruiker.
Voor het verbeteren van de waterkwaliteit en de waterkwantiteit in de polder is
het belangrijk dat de hoeveelheid inlaatwater uit het Gein dat via de
hoogwatervoorzieningen de polder binnenkomt zoveel mogelijk wordt beperkt.
Inlaten is alleen toegestaan voor het op peil houden van de hoogwatervoorziening
en niet voor doorspoelen. De gerechtigden van de hoogwatervoorziening moeten
om die reden ook zorgen dat de keerschotten en stuwen in goede staat verkeren
en niet onnodig water doorlaten.
Regels hierover zijn opgenomen in de “Algemene regels hoogwatervoorzieningen
Aetsveld West”, die tegelijk met dit watergebiedsplan worden vastgesteld
(beheermaatregel 3).

4.3

Leggerwijzigingen
Voorafgaand aan het opstellen van dit plan zijn de afmetingen van de
hoofdwatergangen en kunstwerken ingemeten. Deze gemeten profielen en de
afmetingen van kunstwerken zijn gebruikt om het hoofdwatersysteem met een
model hydraulisch door te rekenen. De modelmatig geconstateerde en in de
praktijk herkenbare knelpunten worden aangepakt door het uitvoeren van
maatregelen.
Na het uitvoeren van de maatregelen functioneert het hoofdwatersysteem goed
voor de aan- en afvoer van water. De afmetingen van de gemeten profielen
worden geschematiseerd tot nieuwe leggerprofielen en opgenomen in de legger.
Dat wil zeggen dat per (deel van een) hoofdwatergang, een zogenaamd hydrovak,
de bodembreedte, breedte op de waterlijn, het talud en de waterdiepte in de
legger worden opgenomen. Een tabel met deze afmetingen en de
onderhoudsverplichtingen, en een kaart met de ligging van de hydrovakken is
opgenomen als kaart 15 in de kaartenbijlage (maatregel: leggerwijziging 3).
Daarnaast wordt de status van de primaire watergang naar het oude gemaal aan
het Gein in de legger gewijzigd. Het gemaal functioneert niet meer sinds het
nieuwe gemaal aan de noordzijde van de polder in werking is gezet. De functie als
hoofdwatergang kan daarmee komen te vervallen (maatregel: leggerwijziging 2).
In peilgebied 3 wordt juist de status van een stuk secundaire watergang gewijzigd
naar primaire watergang om te zorgen voor een goede afvoer van peilgebied 2
(maatregel: leggerwijziging 1).
Ook deze wijzigingen zijn opgenomen op kaart 15 van de kaartenbijlage.
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BIJLAGE I Samenvatting beleid

Het beleid is vastgelegd in het Waterbeheerplan AGV, overige beleidsnota’s van
AGV en beleidsplannen van andere overheden. Hieronder zijn de beleidszaken
opgenomen die relevant zijn voor het plangebied en waaruit opgaven voor het
plangebied volgen.
Het plangebied Aetsveldse Polder West ligt in de gemeenten De Ronde Venen en
Amsterdam en in de provincies Utrecht en Noord-Holland. Het plan is afgestemd
op het beleid van elk van deze overheden.
(Inter)nationale beleidskaders
Provincies, gemeenten en waterschap richten zich naar nationale of Europese
beleidskaders. De belangrijkste zijn:
NatuurNetwerk Nederland (NNN)/Ecologische hoofdstructuur (EHS)
In het plangebied vormen de Liniedijk en fort Nigtevecht onderdeel van de het
NatuurNetwerk Nederland. Direct grenzend aan het plangebied ligt het Gein, dat
als ecologische verbindingszone hier ook onderdeel van is.
Natura 2000
In het plangebied liggen geen Natura2000-gebieden; de dichtstbijzijnde
Natura2000-gebieden zijn het Naardermeer en de Oostelijke Vechtplassen.
Europese Kaderrichtlijn Water (KRW)
De KRW is een Europese richtlijn ter verbetering van de waterkwaliteit. Doel is het
bereiken van een goede chemische en ecologische toestand van grond- en
oppervlaktewaterlichamen. De provincie legt de ecologische doelen vast.
Binnen het plangebied liggen geen KRW-waterlichamen; net buiten het plangebied
wel. Het Gein maakt deel uit van het KRW-waterlichaam Amstellandboezem.
Beleid provincies
Het grootste deel van het plangebied ligt in de provincie Utrecht, alleen Driemondzuid ligt in de provincie Noord-Holland.
GGOR
Voor een optimale afstemming van peilen op gebiedsfuncties gaan beide
provincies uit van de toepassing, uitgangspunten en procedures van het Gewenste
Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR). Met de GGOR-procedure worden
waterstanden en de verschillende functies afgewogen in het gebied. Daarvoor
wordt voor iedere vorm van grondgebruik een optimaal grond- en
oppervlaktewaterregime (OGOR) bepaald. Dit wordt getoetst aan de feitelijke
hydrologische situatie, het actuele grond- en oppervlaktewaterregime (AGOR).
Indien er verschillen tussen AGOR en OGOR worden geconstateerd, worden
mogelijke waterhuishoudkundige maatregelen afgewogen en in dit
watergebiedsplan opgenomen. Het resultaat van de afweging heet het GGOR.
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Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) actueel
De klimaatverandering leidt tot een grilliger klimaat met meer extremen in
neerslag en droogte. Zo zijn er meer dagen met zware buien gekomen en valt er
20% meer regen dan een eeuw geleden. Daarom worden hoge eisen gesteld aan
de mogelijkheden om water vast te houden, (elders) te bergen of af te voeren met
als doel wateroverlast of –tekort te voorkomen. Het NBW (en de actualisatie
daarvan) geeft normen voor de omvang van deze wateropgave in regionale
watersystemen. De watersystemen in het plangebied zijn hieraan getoetst.
EHS-beleid
In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (PRS) heeft de provincie
Utrecht haar natuurbeleid vertaald naar het planologische beleid. Uitgangspunt is
inzetten op het in stand houden en waar mogelijk verbeteren van de biodiversiteit.
Voor natuur wordt onderscheid gemaakt in 3 categorieën:
-

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS): beschermd via het nee, tenzij-beginsel;

-

De Groene Contour: beschermd tegen grote onomkeerbare ingrepen;

-

Natuurwaarden buiten de EHS: gemeenten wordt verzocht in hun
bestemmingsplannen rekening te houden met de natuurwaarden.

In de Aetsveldse Polder West zijn de Liniedijk en fort Nigtevecht onderdeel van de
EHS. Een klein driehoekje tussen de Liniedijk en de Velterslaan maakt deel uit van
de Groene Contour. Er zijn geen natuurwaarden buiten de EHS in de polder
aanwezig. Er wordt niet meer ingezet op de ontwikkeling van een groene contour
met ecologische verbindingszone langs het Amsterdam-Rijnkanaal.
In het Noord-Hollandse Driemond-zuid liggen geen natuurdoelen.
Beleid gemeenten
Gemeente De Ronde Venen
Op de kaart van het bestemmingsplan ‘Abcoude buitengebied’ uit 2009 van
destijds nog gemeente Abcoude, kent de polder een agrarische hoofdbestemming.
Daarnaast is 11 maal de bestemming wonen en 4 maal de bestemming bedrijf
aangegeven. Het fort Nigtevecht, de Liniedijk en het kleine driehoekje groene
contour tussen Liniedijk en de Velterslaan hebben een natuurbestemming.
Gemeente Amsterdam
Op de kaart van het bestemmingsplan ‘Driemond – bestaand dorp’ van de
gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuid-Oost uit 2011 zijn de belangrijkste
bestemmingen wonen, tuin, agrarisch en groen (rondom de provinciale weg en
langs het ARK). De dubbelbestemming waterkering is toegekend aan een strook
lans het ARK en de Gaasp.
Beleid AGV
Ontwerp Waterbeheerplan AGV 2016-2021 en KRW overig water
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft de zorg voor het regionale watersysteem.
In het Ontwerp Waterbeheerplan AGV 2016-2021 (verwachte vaststelling eind
2015) staat beschreven hoe het waterschap op duurzame en kosteneffectieve
wijze streeft naar optimale bescherming tegen overstromingen (Veiligheid),
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beschikbaarheid van schoon water (Voldoende en Schoon water) en efficiënte
zuivering van afvalwater. Daarnaast draagt het waterschap op het gebied van
recreatie, landschap en cultuurhistorie bij aan verbetering.
De beleidsthema’s uit het waterbeheerplan komen grotendeels in dezelfde indeling
ook aan de orde in het watergebiedsplan, waardoor het waterbeheerplan een
beleidskader vormt voor deze thema’s.
Het thema Veiligheid is geen onderwerp in een watergebiedsplan. Het Algemeen
Bestuur van het waterschap heeft in 2009 het programma Regionale Keringen
vastgesteld. Voor de Aetsveldse Polder West is de benodigde dijkreconstructie van
het Gein reeds uitgevoerd.
Voor de Kader Richtlijn Water is in het waterbeheerplan AGV 2016-2021 invulling
gegeven aan het zogenaamde ‘overig water’: de kleinere wateren en
watersystemen zoals in de Aetsveldse Polder West. De KRW gaat over de
ecologische kwaliteit van water. Voor de ‘overige wateren’ is de actuele toestand
bepaald en optimale maatregelenpakketten en gebiedsdoelen afgeleid gericht op
de bepalende factoren voor een goede ecologische toestand.
Voor Aetsveldse Polder West liggen er veel kansen om de waterkwaliteit te
verbeteren in samenwerking met de agrarische sector. In 2016 gaat het
waterschap samen met de agrarische collectieven maatregelpakketten voor
agrarisch natuurbeheer samenstellen voor een periode van vijf jaar.
Nota Peilbeheer AGV
Het beleid voor peilbeheer heeft AGV vastgelegd in de Nota Peilbeheer AGV
(2010). De Nota geeft beleidsregels en richtlijnen voor het peilbeheer.
Beleidsregels stellen harde voorwaarden aan het peilbeheer. De richtlijnen zijn
niet-bindend, maar fungeren als leidraad voor het opstellen van peilbesluiten en
uitvoeringsmaatregelen.
De Beleidsregels en richtlijnen uit de Nota Peilbeheer zijn weergegeven in bijlage
5. Voor meer achtergrond over het beleid zie de Nota Peilbeheer van AGV
(www.AGV.nl).
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BIJLAGE II Peilbesluiten
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peilbesluit Aetsveldse Polder West

17 december 2015

Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht;
(AB 17 december 2015)
gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 24 november 2015,
gelet op het door het toenmalige bestuur van het hoogheemraadschap Amstel en Vecht op 28 juni 1995
vastgestelde en bij besluit van 22 november 1995 met nummer 95440861 door Gedeputeerde Staten
van Utrecht goedgekeurde peilbesluit Aetsveldse Polder;
Overwegende:




dat het peilbesluit van de Aetsveldse Polder de herzieningstermijn van 10 jaar heeft
overschreden;
dat het wenselijk is het peilbesluit te actualiseren;
dat met dit peilbesluit invulling wordt gegeven aan het door Gedeputeerde Staten van Utrecht
vastgestelde streekplan en Provinciaal waterplan Utrecht 2010-2015 en het Waterbeheerplan



van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht;
dat bij de herziening en vaststelling van de peilen de betrokken belangen zijn onderzocht en
afgewogen overeenkomstig de toelichting, die als onderdeel van dit peilbesluit dient te worden



aangemerkt;
dat het peilbesluit overeenkomstig het gestelde in artikel 4.4 van de Waterverordening
hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht is voorbereid conform afdeling 3.4 van de



Algemene wet bestuursrecht;
dat het ontwerp peilbesluit en de daarbij behorende stukken, overeenkomstig het bepaalde in
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, vanaf 19 juni 2015 tot 31 juli 2015 voor een
ieder ter inzage hebben gelegen en de omgeving geïnformeerd is via een voorlichtingsavond op



6 juli 2015;
dat 1 zienswijze is ingediend en meegewogen in het peilbesluit;

gelet op artikelen 4.2 en 4.5 van de Waterverordening hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht;
gelet op artikel 5.2 van de Waterwet;
BESLUIT:
I.

Het geldende peilbesluit voor Aetsveldse Polder West (vastgesteld d.d. 28 juni 1995,
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Utrecht bij besluit van 22 november 1995), in te
trekken met ingang van de onder IV van dit peilbesluit genoemde datum;

II.

Voor de toepassing van dit peilbesluit het Normaal Amsterdams Peil (N.A.P.) als referentiepeil
te laten gelden; dit peil is op de peilschalen aangegeven;

peilbesluit Aetsveldse Polder West

III.

De in dit gebied of afzonderlijke gebiedsdelen na te streven waterstanden als volgt vast te
stellen:

Peilgebied

Omschrijving

Peil (in m t.o.v. NAP)

nummer

Peilgebied

11.2-1

Fort Nigtevecht

Flexibel peil (FP) tussen

11.2-2

Zuid

NAP -1,20 en -1,70
Vast peil (VP) -1,75

11.2-3

Midden

11.2-4

Noord

Vast peil (VP) -2,07
Zomerpeil (ZP) -2,25
Winterpeil (WP) -2,30

De peilen als genoemd in dit besluit en aangegeven op de bijbehorende peilenkaart worden
gehandhaafd met inachtneming van de volgende bepalingen:



Het dagelijks bestuur is bevoegd om in bijzondere omstandigheden tijdelijk af te wijken van de
in dit besluit genoemde peilen.



De peilen zullen worden aangeduid door tenminste één per peilgebied geplaatste peilschaal.



afwijking van 5 cm of meer moet bemaling, lozing of inlaat plaatsvinden.

Bij afwijking van de in de tabel genoemde waterstanden van minder dan 5 cm mag en bij een
De aanvragen voor vergunning op het verbod een waterstand te brengen of te houden op een
peil dat afwijkt van het met dit peilbesluit vastgestelde peil, worden beoordeeld op grond van
het beleid verwoord in de Beleidsregels Keurvergunningen bij de Keur AGV .

IV.

Dit besluit in werking te laten treden op de dag na bekendmaking van dit besluit, omdat er voor
de instelling van het peil geen verbeteringswerken noodzakelijk zijn.

Amsterdam, 17 december 2015,
Het algemeen bestuur,

drs. H.J. Kelderman

dr. ir. G. M. van den Top

secretaris

dijkgraaf

peilbesluit Driemond-zuid

17 december 2015

Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht;
(AB 17 december 2015)
gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 24 november 2015;
Overwegende:


dat een peilbesluit voor Driemond-zuid wenselijk is;



dat met dit peilbesluit invulling wordt gegeven aan de door Gedeputeerde Staten van NoordHolland vastgestelde structuurvisie 2040 en Provinciaal waterplan Noord-Holland 2010-2015 en
het Waterbeheerplan van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht;



dat bij de vaststelling van het peil de betrokken belangen zijn onderzocht en afgewogen
overeenkomstig de toelichting, die als onderdeel van dit peilbesluit dient te worden
aangemerkt;



dat het peilbesluit overeenkomstig het gestelde in artikel 4.4 van de Waterverordening
hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht is voorbereid conform afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht;



dat het ontwerp peilbesluit en de daarbij behorende stukken, overeenkomstig het bepaalde in
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, vanaf 19 juni 2015 tot 31 juli 2015 voor een
ieder ter inzage hebben gelegen en de omgeving geïnformeerd is via een voorlichtingsavond op
6 juli 2015;



dat geen zienswijzen zijn ingediend;

gelet op artikelen 4.2 en 4.5 van de Waterverordening hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht;
gelet op artikel 5.2 van de Waterwet;
BESLUIT:
I.

Voor de toepassing van dit peilbesluit het Normaal Amsterdams Peil (N.A.P.) als referentiepeil
te laten gelden; dit peil is op de peilschalen aangegeven;

II.

De in dit gebied na te streven waterstand als volgt vast te stellen:

Peilgebied

Omschrijving

nummer

Peilgebied

6490-1

Driemond-zuid

Peil (in m t.o.v. NAP)
Vast peil (VP) -1,93

Het peil als genoemd in dit besluit en aangegeven op de bijbehorende peilenkaart worden gehandhaafd
met inachtneming van de volgende bepalingen:


Het dagelijks bestuur is bevoegd om in bijzondere omstandigheden tijdelijk af te wijken van het
in dit besluit genoemde peil;



Het peilen zal worden aangeduid door een peilschaal;

peilbesluit Driemond-zuid



Bij afwijking van de in de tabel genoemde waterstanden van minder dan 5 cm mag en bij een
afwijking van 5 cm of meer moet bemaling, lozing of inlaat plaatsvinden;



De aanvragen voor vergunning op het verbod een waterstand te brengen of te houden op een
peil dat afwijkt van het met dit peilbesluit vastgestelde peil, worden beoordeeld op grond van
het beleid verwoord in de Beleidsregels Keurvergunningen bij de Keur AGV.

III.

Dit besluit in werking te laten treden op de dag na bekendmaking van dit besluit, omdat er voor
de instelling van het peil geen verbeteringswerken noodzakelijk zijn.

Amsterdam, 17 december 2015,
Het algemeen bestuur,

drs. H.J. Kelderman

dr. ir. G. M. van den Top

secretaris

dijkgraaf

BIJLAGE III Algemene regels hoogwatervoorzieningen
Aetsveldse Polder West
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Algemene regels hoogwatervoorzieningen Aetsveldse Polder West

Het Dagelijks Bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht;
gelet op artikel 3.16 Keur AGV 2011 en het bepaalde in beleidsregel 16 Beleidsregels Keurvergunningen
AGV 2011,
Besluit:
vast te stellen de “Algemene regels hoogwatervoorzieningen Aetsveldse Polder West” (BBV15.0518):

1. Algemene bepalingen
Artikel 1.1 Begripsbepalingen
In dit keurbesluit wordt verstaan onder:
Kunstwerk: Waterstaatkundig bouwwerk dat van belang is voor de functie die waterstaatswerken
hebben, dan wel uit andere hoofde behoort tot of gelegen is in, op, over of onder een waterstaatswerk
(bijvoorbeeld een inlaat, gemaal, pomp, stuw, keerschot).
Hoogwatervoorziening: Een klein gebied (kleiner dan 25 ha) waar het peil hoger is dan het
peilgebied waar het op afwatert en het hogere peil wordt gecreëerd door een inlaat of een pomp en in
stand gehouden wordt door stuw(en) en/of keerschot(ten).
Een zone van meerdere hoogwatervoorzieningen (met meer dan 1 belanghebbende en meestal
verschillende peilen) heet een hoogwaterzone.
Gebruiker: Een rechthebbende van een hoogwatervoorziening/zone.
Artikel 1.2 Reikwijdtebepaling
De bepalingen van dit besluit strekken zich uit over bestaande hoogwatervoorzieningen, zoals genoemd
in de kaart van de Aetsveldse Polder West, behorende bij dit besluit. Het besluit heeft geen betrekking
op nieuw aan te leggen hoogwatervoorzieningen.
Artikel 2 Algemene voorwaarden voor bestaande hoogwatervoorzieningen
1. Geen watervergunning krachtens artikel 3.1 lid 2 onder k en artikel 3.4 lid 2 onder b is vereist voor
afwijkingen van het door het hoogheemraadschap gehanteerde streefpeil in bestaande
hoogwatervoorzieningen en de hiervoor benodigde kunstwerken, voor zover:
a. de hoogwatervoorziening wordt ingesteld ter bescherming van bestaande elementen die een hoger
peil nodig hebben; en
b. het peil in de hoogwatervoorziening een vast peil is; en
c. dit peil hoger is dan het peil in de polder en lager dan het peil in de boezem; en

d. de hoogwatervoorziening geen negatieve gevolgen heeft voor het waterbeheer of instellingen van
kunstwerken van het hoogheemraadschap; en
e. de hoogwatervoorziening geen verslechtering veroorzaakt van de stabiliteit van waterkeringen; en
f. de hoogwatervoorziening geen schadelijke gevolgen buiten de grenzen van de hoogwatervoorziening
veroorzaakt; en
en waarbij tevens wordt voldaan aan het gestelde in het tweede lid.
2.
a. de binnendiameter van een inlaat is niet groter dan 100 mm.
b. de instroom opening van de inlaat is niet groter dan 50 mm.
c. een inlaat is afsluitbaar dan wel voorzien van een vlotterconstructie;
d. de plaats van de inlaat moet duidelijk gemarkeerd te zijn;
e. een inlaat is gesloten, tenzij deze wordt gebruikt om het peil in de hoogwatervoorziening aan te
vullen tot het gewenste peil;
f. het beheer en onderhoud van alle benodigde kunstwerken (inlaat, stuw, pomp of keerschot)
berust bij de gebruiker.
Artikel 3 Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking ervan;
Artikel 4 Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als “Algemene regels hoogwatervoorzieningen Aetsveldse Polder West”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel,
Gooi en Vecht van 20 oktober 2015.

Het Dagelijks Bestuur,

drs. H.J. Kelderman

dr. ir. G. M. van den Top

secretaris-directeur

dijkgraaf

Toelichting
Algemeen
In diverse gevallen is een hoogwatervoorziening noodzakelijk (zie onder de algemene
begripsbepalingen). Dit soort voorzieningen zijn vergunningplichtig op basis van de Keur.
Omdat voor een dergelijke voorziening niet altijd een waterhuishoudkundig belang is, is het nodig om
de verantwoordelijkheden te leggen bij de belanghebbenden. Dat zijn in het algemeen de
eigenaren/gebruikers van een of meerdere percelen waaruit een hoogwatervoorziening bestaat.
Aangezien een hoogwatervoorziening normaliter een gebied bestrijkt dat kleiner is dan 25 ha, is het ook
waterhuishoudkundig niet efficiënt voor het hoogheemraadschap om daar de verantwoordelijkheid voor
het peilbeheer te voeren.
Dat is anders indien een hoogwatervoorziening door uitbreidingen groter wordt. Als het gebied de
grootte van 25 hectare overschrijdt, is het efficiënter het als peilgebied vast te leggen in een peilbesluit,
waarna het hoogheemraadschap verantwoordelijk is voor het peilbeheer. Dit kan consequenties hebben
voor het te hanteren peilregiem, aangezien het streven van het waterschap is om per peilgebied één
peil te hanteren. Voor nieuwe woonwijken is dit makkelijker te realiseren dan voor bestaande
bebouwing.
De Keur biedt op grond van artikel 3.16 de mogelijkheid om bepaalde activiteiten vrij te stellen van de
vergunningplicht. Dat kan door nadere regels in de vorm van algemene bepalingen vast te stellen. Dit
besluit vervangt de vergunningplicht voor bestaande hoogwatervoorzieningen. Indien aan de in dit
besluit opgenomen voorwaarden wordt voldaan, is een vergunningtraject overbodig.
Bij hoogwatervoorzieningen staat het traject van vergunningverlening ook niet in verhouding tot de
doelstellingen voor het waterbeheer.
De algemene bepalingen beogen voorwaarden te scheppen waardoor zo effectief mogelijk gebruik
wordt gemaakt van kunstwerken om hoogwatervoorzieningen van water te voorzien. Dat betekent zo
min mogelijk gebiedsvreemd water in laten, dus bij voorkeur gebiedseigen (polder)water dan water uit
de boezem, en indien uit de boezem dan zo beperkt mogelijk.
Deze algemene bepalingen gelden voor het in de aanhef van dit besluit aangeduide gebied.
Artikelgewijs
Artikel 1
Toelichting bij het begrip hoogwatervoorziening:
Redenen om een hoogwatervoorziening aan te leggen kunnen zijn: bescherming van een waterkering,
bescherming van fundering, bescherming van natuurwaarden en bescherming van archeologische of
cultuurhistorische waarden.
Toelichting bij het begrip watervergunning
Voor bestaande hoogwatervoorzieningen (zowel voor het instandhouden van het peil als voor de
kunstwerken) die niet voldoen aan de gestelde voorwaarden of voorschriften is een watervergunning
nodig.
Nieuwe hoogwatervoorzieningen vallen buiten de reikwijdte van dit besluit. Voor een nieuwe
hoogwatervoorziening is altijd een watervergunning nodig. Voor nieuwe hoogwatervoorzieningen waar
geen waterhuishoudkundig belang mee wordt gediend, wordt een restrictief beleid gevoerd.

Artikel 2 lid 1
In dit artikel staan de bepalingen die aangeven welke afwijkingen van het gehanteerde streefpeil
mogelijk zijn en onder welke voorwaarden. Het is duidelijk dat de bepalingen alleen van toepassing zijn
op activiteiten (het inlaten van water) die geen negatieve gevolgen hebben voor het waterbeheer en die
geen ongewenste gevolgen hebben voor gebieden naast een hoogwatervoorziening. In de meeste
gevallen zal het gaan om bescherming van bestaand onroerend goed (voorkomen van het droog komen
te staan van houten funderingen). Het inlaten van water in de polder kan een negatief effect op de
waterkwaliteit en op de conditie van het nog aanwezige veen hebben. Daarom is het inlaten van water
enkel toegestaan om het peil in de hoogwatervoorziening op peil te houden. Het is dus niet de
bedoeling om inlaatwater voor doorspoeling te gebruiken.
Artikel 2 lid 2
Om te voorkomen dat er te veel water in de hoogwatervoorziening komt, wordt een beperking gesteld
aan de diameter van een inlaat. Ook dient een inlaat afsluitbaar te zijn of te zijn voorzien van een
vlotterconstructie. Dat beoogt dat alleen water wordt ingelaten wanneer het strikt noodzakelijk is en
voorkomt dat overtollig water de polder instroomt.
Een inlaat dient bij voorkeur afsluitbaar te zijn aan de boezemzijde. Dit is om te voorkomen dat bij
lekkage van de inlaat het dijklichaam daarvan schade ondervindt en dus verzwakt kan worden.
Bestaande inlaten waarbij de afsluiter of vlottercontructie aan de gebruikerskant zitten, kunnen als
zodanig blijven bestaan.
Bij vervanging van een bestaande inlaat dient de afsluiter aan de boezemzijde gesitueerd te worden.
De plaats van de inlaat dient duidelijk gemarkeerd te zijn, bijvoorbeeld met een paal.
De gebruiker van een voorziening voor de watertoe- en afvoer (inlaat, stuw, pomp, keerschot) is
verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud daarvan. Dit betekent dat voor het in stand houden van
het kunstwerk artikel 2.4 lid 3 Keur AGV 2011 van toepassing is. Een gebruiker heeft daarmee direct
invloed op een goede werking van een kunstwerk, met name bij een eventuele verstopping of lekkage.
Bij een hoogwaterzone zijn de gezamenlijke gebruikers verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud.
Ten opzichte van de bepalingen in de Keur is de onderhoudsplicht in dit besluit geconcretiseerd.
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wijziging legger waterlopen
Aetsveldse Polder West

17 december 2015
Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht;
(AB 17 december 2015)
gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 24 november 2015,
gelet op de Legger Waterlopen 2012;
Overwegende:


dat met vaststelling van het watergebiedsplan Aetsveldse Polder West wijzigingen in het watersysteem wenselijk zijn;



dat geen zienswijzen zijn ingediend;

gelet op artikel 4.1 van de Waterverordening hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht;
gelet op artikel 5.1 van de Waterwet;
BESLUIT
I.

De volgende wijzigingen in de Legger waterlopen en inliggende kunstwerken vast te stellen, één en ander zoals weergegeven op de bij dit besluit
behorende kaart Wijzigingen legger waterlopen Aetsveldse Polder West:

wijziging legger waterlopen
Aetsveldse Polder West
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wijziging legger waterlopen
Aetsveldse Polder West

II.

Voor de wijzigingen van alle profielen, behalve hydrovakken 3080 en 3087, en van de status van de wateren dit besluit in werking te laten treden op
de dag na bekendmaking van dit besluit, omdat er geen verbeteringswerken noodzakelijk zijn.

III.

Voor de wijzigingen van de profielen van hydrovakken 3080 en 3087 en de diameters van de kunstwerken dit besluit in werking te laten treden nadat
de benodigde werkzaamheden zijn afgerond.

Amsterdam, 17 december 2015,
Het algemeen bestuur,

drs. H.J. Kelderman

dr. ir. G. M. van den Top

secretaris-directeur

dijkgraaf
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UTRECHT
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- Rijnkanaal
Amsterdam
- Rijnkanaal
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Verklaring

Maaiveldhoogte (cm NAP)
< -180

-180 - -170
-170 - -160
-160 - -150

-150 - -140

-110 - -100

-130 - -120

-80 - -60

-140 - -130
-120 - -110

-100 - -80

100
200
Nigtevecht

300

400 m

Kaart 2

Maaiveldhoogte
AMSTERDAM
Tekenaar:

-60 >

De maaiveldhoogte is gebaseerd op het AHN2010
Gefilterd op basis van topografische ondergrond

Par.: Datum tekening:

W. de Meijere
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Watergebiedsplan Aetsveldse Polder West

Water

Af- en aanvoergebieden

Plangebied Aetsveld West

Sector Watersysteem

Grens AGV-gebied

UTRECHT

Bezoekadres:
Korte Ouderkerkerdijk 7
1096 AC Amsterdam
Tel. 0900-9394

2

Gaa sp

6490-1 (PRAKTIJK)
VP: -1,93

Amsterdam - Rijnkanaal

11.2-4 (PRAKTIJK)
ZP: -2,25
WP: -2,30

Ge
in

11.2-3 (PRAKTIJK)
VP: -2,07

11.2-2 (PRAKTIJK)
VP: -1,75

11.2-1 (PRAKTIJK)
FP: onbekend
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Verklaring

Praktijkpeilgebieden (peilen in m NAP)
Peilgebieden
VP
ZP
WP
FPb
FPo

Peilafwijkingen

: Vast peil
: Zomerpeil
: Winterpeil
: Flexibel peil - bovengrens
: Flexibel peil - ondergrens

Overig

Hoofdwateren
Overig water

Gemalen

AMSTERDAM

Tekenaar:

Stuwen

Keerwanden

Grens AGV-gebied

24-04-2015

Opdrac htgever:
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C. Stavast

Vaste dammen
Inlaten

Projectleider:
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Watergebiedsplan Aetsveldse Polder West

Duikers
Bruggen

Sector Watersysteem

Af- en aanvoergebieden

Plangebied Aetsveld West

Par.: Datum tekening:

W. de Meijere

300

Kaart 3

Praktijkpeilgebieden
Watersysteem

Peilscheidende kunstwerken
Sluizen

100
200
Nigtevecht

UTRECHT

Bezoekadres:
Korte Ouderkerkerdijk 7
1096 AC Amsterdam
Tel. 0900-9394

3

Gaa sp

6490-1 (PRAKTIJK)
Tpl: -193
Gem: 177
Med: 81

Amsterdam - Rijnkanaal

11.2-4 (PRAKTIJK)
Tpl: -230
Gem: 84
Med: 80

Ge
in

11.2-3 (PRAKTIJK)
Tpl: -207
Gem: 83
Med: 81

11.2-2 (PRAKTIJK)
Tpl: -175
Gem: 93
Med: 91

11.2-1 (PRAKTIJK)
Tpl: -130
Gem: 367
Med: 335
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Verklaring

Drooglegging (cm)
< 10

80 - 90

20 - 30

100 - 110

10 - 20
30 - 40
40 - 50
50 - 60
60 - 70
70 - 80

90 - 100

110 - 120

120 - 130
130 - 140
140 - 150
150

>

De drooglegging is het verschil tussen het
AHN 2010 en de praktijkpeilen
- Vast peil in het geval van vaste peilen
- Winterpeil in het geval van seizoensgebonden peilen
- Laagste peil in het geval van flexibele peilen

Peilgebieden

Tpl : Toetspeil
Gem : Gemiddelde drooglegging
Med : Mediaan van de drooglegging

AMSTERDAM

Tekenaar:

Par.: Datum tekening:

W. de Meijere

10-04-2015

Opdrac htgever:

Projectnummer:

C. Stavast

Overig

Projectleider:

Par.: Controleur:

M. Amesz

300

400 m

Kaart 4

Drooglegging
o.b.v. praktijkpeilen

Praktijkpeilgebieden
Peilafwijkingen
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200
Nigtevecht

T. Houdijk
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Watergebiedsplan Aetsveldse Polder West

Water

Af- en aanvoergebieden

Plangebied Aetsveld West

Sector Watersysteem

Grens AGV-gebied

UTRECHT

Bezoekadres:
Korte Ouderkerkerdijk 7
1096 AC Amsterdam
Tel. 0900-9394

4

Gaa sp

Amsterdam - Rijnkanaal

11.2-4
VP: -2,32

Ge
in

11.2-3
VP: -2,04

11.2-2
VP: -1,85
11.2-1
VP: -0,96
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Verklaring

VP
ZP
WP
FPb
FPo

Afwijkende peilgebieden
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Par.: Datum tekening:

W. de Meijere
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Opdrac htgever:
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IB20150072

Bladnr:

Watergebiedsplan Aetsveldse Polder West

Overig

Hoofdwateren
Overig water

Af- en aanvoergebieden
Grens AGV-gebied

400 m

Vastgesteld op 28-06-1995

AMSTERDAM

: Vast peil
: Zomerpeil
: Winterpeil
: Flexibel peil - bovengrens
: Flexibel peil - ondergrens

Plangebied Aetsveld West

300

Kaart 5

Peilbesluit 1995

Peilgebieden volgens peilbesluit 1995
(peilen in m NAP)
Peilgebieden

100
200
Nigtevecht

Sector Watersysteem
UTRECHT

Bezoekadres:
Korte Ouderkerkerdijk 7
1096 AC Amsterdam
Tel. 0900-9394
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Amsterdam - Rijnkanaal

Gaa sp

Ge
in
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Verklaring
Landbouw met natte natuurwaarde
Stedelijk

300

400 m

Kaart 6

Functies

Landgebruiksfuncties (WBP 2010-2015)
Natuur (huidig, vochtig)

100
200
Nigtevecht

AMSTERDAM
Tekenaar:

Overig

Overig water
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Bladnr:

Watergebiedsplan Aetsveldse Polder West

Af- en aanvoergebieden
Grens AGV-gebied

Sector Watersysteem
UTRECHT

Bezoekadres:
Korte Ouderkerkerdijk 7
1096 AC Amsterdam
Tel. 0900-9394

6

Gaasp

Amsterdam - Rijnkanaal

11.2-4
ZP: -2,25
WP: -2,30

Ge
in

11.2-3
VP: -2,07

11.2-2
VP: -1,75

11.2-1
FPb: -1,20
FPo: -1,70
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Verklaring

Peilgebieden (peilen in m NAP)
Peilgebieden

Peilafwijkingen

VP : Vast peil
ZP : Zomerpeil
WP : Winterpeil
FPb : Flexibel peil - bovengr
FPo : Flexibel peil - ondergr

AMSTERDAM

Tekenaar:

Peilscheidende kunstwerken
Stuwen

Keerwanden

Vaste dammen
Inlaten

Duikers

Par.: Datum tekening:

W. de Meijere

24-09-2015

Opdrachtgever:

Projectnummer:

C. Stavast

Bruggen
Poldergemalen

drs. H.J. Kelderman
secretaris-directeur

Overig

Sector Watersysteem

Water

Af- en aanvoergebieden

UTRECHT
dr. ir. G.M. van den Top
dijkgraaf

300

400 m

Peilbesluit
Aetsveldse Polder West

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur
van het Hoogheemraadschap
Amstel, Gooi en Vecht bij besluit
BBV15.0470, d.d. 17 december 2015

100
200
Nigtevecht

Bezoekadres:
Korte Ouderkerkerdijk 7
1096 AC Amsterdam
Tel. 0900-9394

Projectleider:

Par.: Controleur:

M. Amesz

T. Houdijk

Par.: Status tekening:
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IB20150072

Bladnr:

7a

Peilbesluit
Driemond-zuid
Verklaring

Peilgebieden (peilen in m NAP)

VP : Vast peil

Peilscheidende kunstwerken
Duikers met inlaatfunctie
Gemalen

Overig

Water

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur
van het Hoogheemraadschap
Amstel, Gooi en Vecht bij besluit

G

BBV15.0470, d.d. 17 december 2015

aa

sp
drs. H.J. Kelderman
secretaris-directeur

6490-1
VP: -1,93

dr.ir. G.M. van den Top
dijkgraaf

AMSTERDAM

Ge

UTRECHT
Teken aar:

in

W. de Meijere
Opdra chtge ver :

C. Stavast
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Datum te ken ing:
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Sector Watersysteem
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Korte Ouderkerkerdijk 7
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Tel. 0900-9394
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Datum uitgifte:
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Definitief

Teken ingnummer:

IB20150072
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Gaa sp

6490-1
Tpl: -193
Gem: 177
Med: 81

Amsterdam - Rijnkanaal

11.2-4
Tpl: -230
Gem: 84
Med: 80

Ge
in

11.2-3
Tpl: -207
Gem: 83
Med: 81

11.2-2
Tpl: -175
Gem: 93
Med: 92

11.2-1
Tpl: -170
Gem: 406
Med: 375
0
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Verklaring

Drooglegging (cm)
< 10

80 - 90

20 - 30

100 - 110

10 - 20
30 - 40
40 - 50
50 - 60
60 - 70
70 - 80

90 - 100

110 - 120

120 - 130
130 - 140
140 - 150
150

>

De drooglegging is het verschil tussen het
AHN 2010 en de peilen volgens peilbesluit 2015
- Vast peil in het geval van vaste peilen
- Winterpeil in het geval van seizoensgebonden peilen
- Laagste peil in het geval van flexibele peilen

Drooglegging
o.b.v. Peilbesluit 2015

Peilgebieden volgens Peilbesluit 2015
Peilgebieden

Peilafwijkingen

Tpl : Toetspeil
Gem : Gemiddelde drooglegging
Med : Mediaan van de drooglegging

100
200
Nigtevecht

AMSTERDAM

Tekenaar:

Par.: Datum tekening:

W. de Meijere

10-04-2015

Opdrac htgever:

Projectnummer:

C. Stavast

Overig

Projectleider:

Par.: Controleur:

M. Amesz

T. Houdijk

300

400 m

Kaart 8
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IB20150072

Bladnr:

Watergebiedsplan Aetsveldse Polder West

Water

Af- en aanvoergebieden

Plangebied Aetsveld West

Sector Watersysteem

Grens AGV-gebied

UTRECHT

Bezoekadres:
Korte Ouderkerkerdijk 7
1096 AC Amsterdam
Tel. 0900-9394

8

Amsterdam - Rijnkanaal

Gaa sp

Ge
in
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Verklaring

Lichte klei
Water

AMSTERDAM

Tekenaar:

Bebouwing
Overig

Par.: Datum tekening:

W. de Meijere

08-04-2015

Opdrac htgever:

Projectnummer:

C. Stavast

Overig

Projectleider:

Par.: Controleur:

M. Amesz

300

400 m

Kaart 9

Bodemgesteldheid
en bodemopbouw

Grondsoorten

Zware klei

100
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Nigtevecht

T. Houdijk

Par.: Status tekening:

Definitief

Formaat:

Sc haal:

Datum uitgifte:

Tekeningnummer:

A3

1:11.000

03-09-2015

IB20150072

Bladnr:

Watergebiedsplan Aetsveldse Polder West

Overig water

Plangebied Aetsveld West
Af- en aanvoergebieden

Sector Watersysteem

Grens AGV-gebied

UTRECHT

Bezoekadres:
Korte Ouderkerkerdijk 7
1096 AC Amsterdam
Tel. 0900-9394

9

Amsterdam - Rijnkanaal

Gaa sp

Ge
in
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Verklaring
Gras

Hoogwaardige land- en tuinbouw

400 m

AMSTERDAM
Tekenaar:

Natuur
Water

Par.: Datum tekening:

W. de Meijere

03-04-2015

Opdrac htgever:
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C. Stavast
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Watergebiedsplan Aetsveldse Polder West

Overig

Overig water

Af- en aanvoergebieden

Sector Watersysteem

Plangebied Aetsveld West
Grens AGV-gebied

300

Kaart 10

Grondgebruik

Grondgebruik LGN-6 (Alterra)
Akkerbouw

100
200
Nigtevecht

UTRECHT

Bezoekadres:
Korte Ouderkerkerdijk 7
1096 AC Amsterdam
Tel. 0900-9394
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Amsterdam - Rijnkanaal
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Verklaring

Ecologisch ambitiniveau
(WBP AGV 2010 - 2015)
Hoog

Oordeel vegetatie

Midden
Laag

Zeer goed
Goed
Matig
Ontoereikend
Slecht
2010
2012

Eindoordeel t.o.v. ambitieniveau
hoog midden laag
Zeer goed
Voldoet
Voldoet niet
Slecht
Zeer slecht

100
200
Nigtevecht

300

400 m

Kaart 11

Beoordeling vegetatie
en ecologisch ambitieniveau

AMSTERDAM

Tekenaar:

Par.: Datum tekening:

W. de Meijere

03-04-2015

Opdrac htgever:

Projectnummer:

C. Stavast

Overig
Water

Projectleider:

Par.: Controleur:
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T. Houdijk

Par.: Status tekening:
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Bladnr:

Watergebiedsplan Aetsveldse Polder West

Af- en aanvoergebieden

Plangebied Aetsveld West

Sector Watersysteem

Grens AGV-gebied

UTRECHT

Bezoekadres:
Korte Ouderkerkerdijk 7
1096 AC Amsterdam
Tel. 0900-9394

11

Amsterdam - Rijnkanaal

Gaa sp

Ge
in
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Verklaring

Onderhoudstype watergangen

Maaikorf, halve breedte, 1 werkgang
Maaikorf, volle breedte, 1 werkgang

Maaikorf, volle breedte, 2 werkgangen
Overig

Water

Af- en aanvoergebieden

Beheer en onderhoud
door het waterschap

Kunstwerken
Gemaal
Stuw

100
200
Nigtevecht

AMSTERDAM

Keerschot

Tekenaar:

W. de Meijere

24-04-2015

Inlaatduiker eenzijdig afsluitbaar

Opdrac htgever:

Projectnummer:

Par.: Datum tekening:

C. Stavast

Aflaatduiker eenzijdig afsluitbaar
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Par.: Controleur:

M. Amesz

T. Houdijk
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Bladnr:

Watergebiedsplan Aetsveldse Polder West

Plangebied Aetsveld West
Grens AGV-gebied

Sector Watersysteem
UTRECHT

Bezoekadres:
Korte Ouderkerkerdijk 7
1096 AC Amsterdam
Tel. 0900-9394
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Amsterdam - Rijnkanaal

Gaa sp

Ge
in
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Waterstaat

Dijken uit aandachtsgebieden

Waterlopen
Waterlopen

AMSTERDAM
Tekenaar:

Dijken
Defensie

Verkeer

17e-eeuwse trekvaarten
Overige kanalen

Verdediginsgwerken

RACM Stads- en Dorpsgezichten

Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden

Overig

Grens AGV-gebied

Opdrac htgever:

Projectnummer:

Sector Watersysteem

Af- en aanvoergebieden

Plangebied Aetsveld West

03-04-2015

Projectleider:
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T. Houdijk

Par.: Status tekening:
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Formaat:
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Bladnr:

Watergebiedsplan Aetsveldse Polder West

Inundatiegebieden

Rijksmonumenten

Par.: Datum tekening:

W. de Meijere
C. Stavast

Defensie/linies/stellingen

RACM

Hoge trefkans

400 m

Cultuurhistorische kenmerken

Verkeer

Agrarisch cultuurlandschap

Kenmerkende percelering

300

Kaart 13

Verklaring
Cultuurhistorische elementen
Bewoning

100
200
Nigtevecht

UTRECHT

Bezoekadres:
Korte Ouderkerkerdijk 7
1096 AC Amsterdam
Tel. 0900-9394
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Gaa sp

6490-1
VP: -1,93

4

11.2-4
ZP: -2,25
WP: -2,30

Amsterdam - Rijnkanaal

3
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2
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1
15
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11.2-3
VP: -2,07
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VP: -1,75

7
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13

1
11.2-1
FPb: -1,20
FPo: -1,70
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Verklaring
Inrichtingsmaatregelen
Duiker vergroten

Kunstwerken
Stuwen

Keerwanden

Vaste dammen

Profiel in bocht watergang verruimen

Inlaten

Palen verplaatsen
Bestaande inlaat / aflaat / duiker opknappen
Keerschot plaatsen
Regelbare stuw plaatsen
Verwijderen buis door peilscheiding
Leggerwijzigingen

Status wordt primair water

Status wordt secundair water

Peilafwijkingen
Overig

Hoofdwateren
Overig water

Tekenaar:

Poldergemalen

Plangebied Aetsveld West
Grens AGV-gebied

Par.: Datum tekening:

W. de Meijere

24-04-2015

Opdrac htgever:
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Par.: Controleur:
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Par.: Status tekening:
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Bladnr:

Watergebiedsplan Aetsveldse Polder West

VP : Vast peil
ZP : Zomerpeil
WP : Winterpeil
FPb : Flexibel peil - bovengr
FPo : Flexibel peil - ondergr

Af- en aanvoergebieden

400 m

AMSTERDAM

Peilgebieden volgens peilbesluit 2015
(peilen in m NAP)
Peilgebieden

300

Kaart 14

Maatregelen

Duikers
Sluizen

100
200
Nigtevecht

Sector Watersysteem
UTRECHT

Bezoekadres:
Korte Ouderkerkerdijk 7
1096 AC Amsterdam
Tel. 0900-9394
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Verklaring
Primaire wateren

Status wijzigingen

Status wordt primair water

Status wordt secundair water

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur
van het Hoogheemraadschap
Amstel, Gooi en Vecht bij besluit
BBV .................... d.d. ........-.......-2015

Tekenaar:

Opdrac htgever:

Projectnummer:

dr. ir. G.M. van den Top
Dijkgraaf
Sector Watersysteem

Water

Plangebied Aetsveld West

24-04-2015

Projectleider:

Par.: Controleur:

M. Amesz

T. Houdijk

UTRECHT
drs. H.J. Kelderman
Secretaris

Bezoekadres:
Korte Ouderkerkerdijk 7
1096 AC Amsterdam
Tel. 0900-9394

Par.: Status tekening:

Definitief

Formaat:

Sc haal:

Datum uitgifte:

Tekeningnummer:

A3

1:11.000

03-09-2015

IB20150072

Aetsveldse Polder West

Overig

Af- en aanvoergebieden

Par.: Datum tekening:

W. de Meijere
C. Stavast

Duikers

Regelbare stuw

400 m

AMSTERDAM

Bruggen

Poldergemalen

300

Wijzigingen legger waterlopen

Primaire kunstwerken

Duikers (wijziging afmeting)

100
200
Nigtevecht

Bladnr:

15

