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1
1.1

DEEL I AANLEG GAASPERSINGEL
Aanleiding en doel
De Gaasperplas is een kunstmatige recreatieplas aan de zuidrand van Amsterdam-Zuidoost, ontstaan door
zandwinning ten behoeve van de bouw van de Bijlmermeer. Het waterschap Amstel Gooi en Vecht heeft de
zorg voor het waterpeil en de waterkwaliteit (voor zowel flora en fauna als recreatie/beleving) van de plas.
Uit onderzoek van Waternet blijkt dat de afgelopen jaren een achteruitgang is te constateren in de
waterkwaliteit. Dit uit zich in een toename van algenbloei. Algenbloei wordt veroorzaakt door een hoge
mate van beschikbaarheid van voedingsstoffen (nutriënten). De voedingsstoffen worden aangevoerd met
het stedelijk water.
Als één van de maatregelen om de waterkwaliteit in de plas te verbeteren heeft het waterschap vastgesteld
om een “bypass” naar het gemaal te maken, waarbij het stedelijke water niet meer door de plas stroomt,
maar via een nieuwe watergang om de plas heen naar de maalkom geleid wordt. De afvoer van de Geinen Gaasperpolder die nu ook op de plas afvoert, wordt tevens aangesloten op deze “bypass”.

1.2

Ligging en begrenzing plangebied
De Gaaspersingel wordt aangelegd in de polder Zuid Bijlmer langs de oostzijde van de Gaasperplas. De
Gein- en Gaasperpolder watert af naar polder Zuid Bijlmer, waar het water wordt uitgemalen door gemaal
Zuid Bijlmer. De polder Zuid Bijlmer bestaat grotendeels uit stedelijk gebied met recreatie (Gaasperplas).
De polder valt onder stadsdeel Zuidoost van de gemeente Amsterdam. In de polder Zuid Bijlmer ligt de
Gaasperplas en is drinkwaterzuivering/pompstation Weesperkarspel gevestigd. De GGP bestaat meer uit
landelijk gebied. Zie figuur 1.

Figuur 1 Polder Zuid Bijlmer en de Gein- en Gaasperpolder

1.3

Beschrijving van de Gaaspersingel
De primaire functie van de nieuwe watergang is het afvoeren van al het water uit de polder Zuid Bijlmer en
de Gein- en Gaasperpolder. Een belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp is daarom dat de
afvoercapaciteit voldoende is om opstuwing in het watersysteem en pendelen van het gemaal te
voorkomen. Concreet betekent dit dat de Gaaspersingel voldoende breed en diep moet zijn. Dit geldt ook
voor nieuwe kunstwerken (duikers in dammen).
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Een andere opgave is het goed inpassen van de Gaaspersingel in de omgeving en het voorkomen van
nadelige gevolgen.
Voor het inpassen van de watergang is gekozen voor een profiel van 10 meter op de waterlijn, met een
diepte van 1,5 meter. Een bredere watergang is niet goed in te passen zonder afbreuk te doen aan de
functies en kwaliteiten van het gebied. Maar een breedte van 10 meter blijkt niet toereikend om voldoende
doorstroming te waarborgen. Om het risico op wateroverlast te verminderen wordt een duiker met afsluiter
in de dam geplaatst (zie figuur 2). Deze afvoerroute moet de afvoer via de Gaaspersingel ondersteunen
zodra veel water moet worden afgevoerd. Het waterschap zorgt hiervoor. Aanvankelijk zou in deze dam
geen duiker worden geplaatst.

poldergemaal

maalkom

duiker met afsluiter

Figuur 2 Gaaspersingel (donkerblauw)

Het profiel van de Gaaspersingel is over de hele lijn van het tracé doorgezet, zodat de Gaaspersingel één
ruimtelijke verschijningsvorm heeft. De breedte van de watergang komt overeen met het reeds bestaande
deel van het tracé: het huidige schoonwaterkanaal gelegen tussen het surfstrand en het Waternetterrein.
De taluds hebben een helling van 1:2 en zijn niet beschoeid (uitgezonderd bij een beperkte versmalling
nabij het parkeerterrein tegenover Ballorig). Vanaf de kruin van de watergang wordt aan beide zijden een
strook van 4 meter vrij gehouden zodat onderhoud kan plaatsvinden. Voor de Gaaspersingel wordt circa
10.000 m2 nieuw wateroppervlak gemaakt en 1.000 m2 bestaand water gedempt (zie figuur 3).
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Figuur 3 Te dempen en nieuw water

Figuur 4 Bruggen, dammen en duikers

Het gekozen tracé begint ten noordoosten van woonwijk Gein III, hier wordt het stedelijke water opgepakt.
De brug westelijk van het kruispunt tussen fietspad en de parkeerplaats en Ballorig wordt een dam (zie
figuur 4), omdat vanaf hier het schone water van de Gaasperplas en het stedelijke water van de
omliggende woonwijken gescheiden worden. Het water loopt via een duiker onder het kruispunt tussen de
parkeerplaats en Ballorig (zie figuur 4) door en loopt ten zuiden van het fietspad naar de Driemondweg.
Ter hoogte van de parkeerplaats bij het surfstrand loopt het water door de bestaande gracht ten zuiden
van de parkeerplaats (zie foto 1).

Foto 1 Bestaande gracht tussen surfstrand en Waternetterrein
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Met een duiker (zie figuur 4) gaat hij via een nieuwe waterloop langs het dagkampeerterrein, zo dicht
mogelijk tegen de Driemondweg aan, en buigt vervolgens af, met de Driemondweg mee (zie figuur 5), en
loopt recht naar het gemaal aan de noordoostzijde van de Gaasperplas. Bij het zuidwestelijke punt van de
maalkom wordt de huidige brug vervangen door een dam (zie figuur 3 en 4), dit om het schone water van
de Gaasperplas gescheiden te houden van het licht belaste water van de Gaaspersingel.

Figuur 5 Dwarsprofiel traject Gaaspersingel ter hoogte van de Driemondweg

Schoonwaterverbinding
Bij het ontwerp en de inpassing van de Gaaspersingel is ook rekening gehouden met de bestaande
schoonwaterverbinding van de Gaasperplas naar de Hoge Dijk. De bestaande verbinding gaat deels
verloren door het gekozen trace voor de Gaaspersingel. In het ontwerp zou de nieuwe verbinding middels
een sifon (stippellijn in figuur 6) in het verlengde van de schoonwaterverbinding (ter hoogte van de
kruising met de Driemondweg) worden gemaakt. Hierbij zou de sifon de Gaaspersingel moeten kruisen. Bij
nadere uitwerking van deze kruising blijkt de realisatie wel heel complex te worden door de aanwezigheid
van twee hoofddistributieleidingen voor drinkwater (met elk een diameter van ruim 1 meter). Daarom is
gezocht naar een minder complexe verbinding tussen Gaasperplas en de schoonwaterverbinding naar de
Hoge Dijk. Deze is gevonden bij de watergang die wordt afgedamd voor het aantakken van het stedelijk
water (ten zuiden van het fietspad bij de kruising met de toegang naar het zwemstrand) op de
Gaaspersingel. De watergang ten noorden van deze locatie wordt met een sifon onder de toegangsweg en
de Gaaspersingel verbonden met de sloot ten noorden van het parkeerterrein.

Figuur 6 Schoonwaterverbinding
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In figuur 6 is te zien hoe de sifon (rode lijn) aansluit op de bestaande sloot langs het parkeerterrein. Deze
sloot wordt verbreed tot 4 m op de waterlijn en worden aangetakt op de bestaande schoonwatergang
richting de Hoge Dijk. De huidige sloot wordt verbreed en afgesloten van het stedelijk water. Dit levert
geen bezwaar voor het stedelijk water aangezien de sloot altijd droog staat. Voor deze aanpassing in het
ontwerp is het niet nodig om bossage te verwijden.
1.4

Beschikbaarheid gronden
De gronden zijn in eigendom van gemeente Amsterdam en in erfpacht bij Groengebied Amstelland. Beide
organisaties stemmen in met de gewijzigde inrichting. Voor de realisatie van de Gaaspersingel is geen
grondverwerving of wijziging/verwerving van erfpacht nodig. De gevolgen voor wijzigingen in beheer
worden tussen waterschap en Groengebied Amstelland afgestemd.

1.5

Effecten van het plan
Om de ecologische kwaliteit van de Gaasperplas te verbeteren, moet de aanleg van de Gaaspersingel de
belasting van de plas met voedingsstoffen verminderen (nutriënten stikstof en fosfaat). Deze aanvoer van
voedingstoffen zorgt in combinatie met de lange verblijftijd van het water in de Gaasperplas voor
algengroei. Dit leidt in de zomer tot hinder voor zwemmers en andere recreanten.
In de huidige situatie stroomt al het stedelijk water via de plas naar het gemaal.
In de situatie met de Gaaspersingel stroomt tijdens een heftige piekbui minder water vanaf het stedelijk
gebied bij Langebroek de plas in (volgens onderzoek circa 10% van de hoeveelheid neerslag), omdat zodra
het gemaal aanslaat, de afvoer richting het gemaal via de Gaaspersingel op gang komt.
De belasting van de plas met water uit het stedelijk gebied wordt kortom met meer dan 80%
teruggedrongen. Door het verminderen van de belasting op de plas, zal de plas op termijn verbeteren
(waterkwaliteit, doorzicht, algen en uitbundigheid van waterplanten, zwem- en vaarbeleving).

1.6

Wijze waarop het plan wordt uitgevoerd
In de eerste fase van het project is een inpassingsstudie uitgevoerd. Deze fase werd getrokken door de
afdeling Ruimtelijke Ordening van Stadsdeel Zuidoost. De inpassingsstudie werd ter besluit voorgelegd aan
Stadsdeel Zuidoost (april 2011) en Groengebied Amstelland (juni 2011). Na bestuurlijk akkoord van de
inpassingstudie bij beide partijen, heeft het stadsdeel het gekozen tracé uitgewerkt tot een ontwerp.
Daarna is het project overgedragen aan het waterschap.
Waternet is namens het waterschap AGV verantwoordelijk voor de voorbereiding en de uitvoering van de
watergang. De voorbereiding van de uitvoering is gepland in het begin van 2013, nadat het inspraaktraject
is afgerond. De start van de uitvoering is voorzien voor eind 2013. Het project dient vóór januari 2015
gerealiseerd te zijn.

1.7

Beschrijving van de te treffen voorzieningen, gericht op het ongedaan maken of beperken van
nadelige gevolgen

1.7.1

Beperken nadelige gevolgen van het plan
Het aanleggen van de Gaaspersingel is een forse ruimtelijke ingreep: de oever wordt van de openbare weg
afgesneden, bestaande wandel-, fiets- en ruiterpaden worden doorsneden, langs de oever van de plas is
een kano-uitstapplaats, een duikplek en een dagkampeerterrein (zie figuur 6). Bovendien is sprake van
bestaand groen.
Middels een inpassingsstudie is onderzoek gedaan naar het meest optimale tracé. Het gekozen tracé blijkt
uit onderzoek de kortste route die mogelijk is, waarbij zo min mogelijk bestaand bosplantsoen gekapt
wordt. Dit tracé geeft ruimtelijke kwaliteit aan het projectgebied. In de studie “Gaaspersingel ontwerp” is
de tracéstudie verder uitgewerkt. Aandacht is besteed aan de uitwerking van de ruimtelijke kwaliteit, aan
beplanting en ecologie en aan verfijning van de inpassing.
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Oostoever van de Gaasperplas
In het ontwerp wordt de oostoever van de Gaasperplas toegankelijk gemaakt. Het sluit aan bij het huidige
padenstelsel van het Gaasperpark ten noorden van het projectgebied en voert aan de oostzijde van de
Gaasperplas langs open en besloten ruimtes met wisselende perspectieven en een uitzichtpunt (zie figuur
8). Het maakt de beleving van deze zijde van de Gaasperplas interessanter. De oostoever wordt
toegankelijk, én meer als een park ervaren, zonder zijn huidige natuurlijke karakter te verliezen.
Voor de huidige kano-uitstapplek naar de Gaasp wordt een nieuwe voorziening gemaakt. Deze verschuift
iets in oostelijke richting maar blijft in de noordoosthoek van de Gaasperplas. De kanoroute vanaf de
Gaasperplas naar Gaasperdam wordt met het scheiden van het schoon- en stedelijk water onderbroken
door een nieuwe dam in de noordoosthoek van Gein III. Hier worden nieuwe kano-uitstapplekken
gerealiseerd.
De duikplek behoudt zijn functie en bereikbaarheid. Het dagkampeerterrein behoudt zijn huidige
oppervlakte (4.500 m²) en openheid, en is via twee entrees bereikbaar. Met een nieuw ontworpen
padenstelsel zijn doorgaande wandel- en ruiterroutes verzekerd. Met de loop van de paden wordt de
beleving van de Gaasperplas en de omgeving versterkt.

Figuur 7 Functie rond de Gaasperplas

Figuur 8 Toegankelijkheid en zichtlijnen oostoever

Kap bosplantsoen
Voor de aanleg van de nieuwe watergang is het onvermijdelijk dat er bosplantsoen (voornamelijk wilgen)
verwijderd moeten worden. Met het kappen van bomen wordt zo terughoudend mogelijk omgegaan. Het
gekozen tracé blijkt uit onderzoek de kortste route die mogelijk is, waarbij zo min mogelijk bestaand
bosplantsoen gekapt wordt (circa 14.000 m2). Zie figuur 8 in oranje.
Het overgrote deel van het huidige bosplantsoen ten oosten van de Gaasperplas, bestaande uit wilgen en
braamstruiken, blijft staan. Een klein deel van de buitenrand van het bosplantsoen moet wijken voor de
watergang, en een doorgang van 4 meter breedte door het bosplantsoen heen maakt een wandelpad
mogelijk. Met minimale kap wordt de oostoever hiermee betrokken bij het Gaasperpark en wordt er een
meer open en toegankelijke plek gecreëerd.
Ten zuiden van het tracé wordt een kleine strook van de bestaande beplanting gekapt voor de aanleg van
de watergang en een beheerstrook van 4 meter breedte. Ter hoogte van het bosplantsoen ten oosten van
de parkeerplaats bij Ballorig wordt afgezien van een onderhoudspad van vier meter breed langs het water.
Hierdoor kan het bosplantsoen tot aan de waterlijn lopen, wat een impuls is voor ecologische
ontwikkelingen.
Daarnaast is ook gekeken hoe behoud van bomen of het openmaken van bosplantsoen kan bijdragen aan
een betere ruimtelijke beleving van het gebied. Het bosplantsoen aan de oost- en zuidkant betreft
grotendeels pioniersbegroeiing met relatief weinig ecologische waarde. Er is geen of weinig
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onderhoudssnoei toegepast om ook langzame groeiers, met vaak hogere ecologische waarde, ruimte te
geven. Dit wordt verder uitgewerkt in project ‘De Natuurboog’ van het stadsdeel Zuidoost.

Figuur 9 Te kappen bomen en nieuwe bomen

Figuur 10 Natuurboog

Bomenplan
Door aanplant van nieuwe bomen (circa 60 hoogstambomen) wordt de watergang ingepast in de
parkachtige omgeving. Het gaat om circa 60 stevige exemplaren, geen pionierssoorten maar
hoogstambomen met hogere ecologische en landschappelijke waarde. De aanplant compenseert deels
kwantitatief maar ook kwalitatief het kappen van bosschages en bomen. De entrees bij Langerlust, het
surfstrand en bij Ballorig worden gemarkeerd met een dubbele rij grauwe abelen (Populus x canescens). Ze
passen in de natuurlijke omgeving van de Gaasperplas en hebben een monumentale uitstraling. Ze geven
de entrees meer allure en dragen bij aan de oriëntatie van de recreanten.
Op het dagkampeerterrein komen solitaire hoogstamwilgen (Salix alba “Liempde”) in het gras die
aansluiten bij het bestaande wilgenbos. Aan de waterkant komen treurwilgen (Salix x sepulcralis
“Chrysocoma”). Met aan weerszijden van het water bomen te planten wordt de waterloop meer ingekleed.
Het dagkampeerterrein wordt hierdoor ook meer besloten. Aan de zuidzijde van Ballorig komt een rij
Italiaanse populieren. Deze vormt een wand tussen twee bestaande bosplantsoenen, en onttrekt
gedeeltelijk het zicht op Ballorig. Op de foto’s hierna zijn de aan te planten bomen te zien.
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Foto 2 Boomsoorten die worden geplaatst: vlnr Grauwe abeel, Treurwilg, Hoogstamwilg en Italiaanse populier

Maatregelen voor fauna
Het plangebied van de Gaaspersingel maakt onderdeel uit van de ecologische verbindingszone “De
Natuurboog”. In het ontwerp zijn elementen meegenomen om deze verbindingszone te versterken,
met name om de migratie van amfibieën te bevorderen. Aan een aantal koppen van de waterlopen komen
flauw hellende oevers (1:4) om de migratie vanuit de Natuurzoom naar de Gaasperplas te faciliteren. Deze
kunnen fungeren als fauna uittreedplaatsen. Hier kan oeverbegroeiing zich ruim ontwikkelen. Ook worden
restanten van oude, niet meer functionele waterverbindingen (aan beide uiteinden van het
dagkampeerterrein) behouden omwille van de migratiemogelijkheden en ecologische potenties.
Ter hoogte van het bosplantsoen ten oosten van de parkeerplaats bij Ballorig wordt afgezien van een
onderhoudspad van vier meter breed langs het water. Hierdoor kan het bosplantsoen tot aan de waterlijn
lopen, wat een impuls is voor ecologische ontwikkelingen. Onder meer de ijsvogel verkiest zijn habitat in
houtkanten langs het water. Ook is het bosplantsoen zelf hierdoor minder toegankelijk, waardoor
in deze zone de rust bewaard wordt.
De oostoever is al natuurlijk ingericht, doch de flora is ecologisch niet zo waardevol. In een toekomstig
project “de Natuurzoom” zullen ingrepen gedaan worden om de Natuurboog te versterken. In het
plangebied van de Gaaspersingel is dat onder meer verjongingssnoei in de bestaande rietkraag en het
wilgenbos aan de oostzijde van de Gaasperplas.
Ecologische oevers aan de zonzijde van de plas zijn favoriete verblijfplaats van onder meer de ringslang.
De gronddam die de brug tussen de plas en de maalkom vervangt omwille van het scheiden van schoon en
belast water, heeft een flauw hellend talud van 1:4, zonder beschoeiing, waardoor ecologische ontwikkeling
kan plaatsvinden.

1.7.2

Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering
Op basis van een inventarisatie van beschermde soorten volgens de Flora en Faunawet en aanvullend
veldonderzoek zal bij de uitvoering volgens de gedragscode worden gewerkt. In algemene zin zal
zorgvuldig en behoedzaam met aanwezige flora en fauna worden omgegaan.
Bij de uitvoering wordt rekening gehouden met evenementen op het evenemententerrein/
dagkampeerterrein in de maanden juni, juli en augustus.

1.8
1.8.1

Legger, beheer en onderhoud
Legger
De nieuwe watergang zal worden opgenomen in de legger van het waterschap voor primaire wateren. De
legger voor wateren en daarin aanwezige kunstwerken bestaat uit leggerkaarten waarop staat wat de
belangrijkste watergangen zijn en wie deze watergangen moet onderhouden en een leggerboek waarin per
watergang het dwarsprofiel is aangegeven.
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1.8.2

Beheer en onderhoud
Het waterschap is verantwoordelijk voor het onderhoud van de nieuwe watergang. Om de afvoercapaciteit
te behouden zal jaarlijks zo vaak als nodig overmatige plantengroei worden verwijderd. De watergang
wordt op de noodzakelijke diepte gehouden door deze om de zoveel jaar te baggeren.
Groengebied Amstelland is ontvangstplichtig voor maaisel (uit het water verwijderde planten) en bagger en
zal dit op het aangrenzend perceel verwerken dan wel elders toepassen. Het Groengebied is
verantwoordelijk voor het onderhoud van de (droge) oevers van de Gaaspersingel, de dammen, de
schoonwaterverbinding (inclusief duiker en syfon) en de bruggen.

1.9

Samenwerking
Het waterschap heeft in samenwerking met het stadsdeel Zuidoost en Groengebied Amstelland een
ontwerp gemaakt voor de nieuwe watergang (de Gaaspersingel) langs de oostrand van de Gaasperplas. De
watergang dient ter verbetering van de waterhuishouding,

2
2.1

DEEL II VERANTWOORDING
Verantwoording op basis van wet- en regelgeving
De Europese Kaderrichtlijn Water
De Europese Kaderrichtlijn Water is een Europese wet die sinds december 2000 van kracht is. De KRW
maakt een samenhangende Europese aanpak mogelijk om te komen tot schoon oppervlaktewater voor
mens en natuur, en tot duurzaam watergebruik. De KRW heeft een verplichtend karakter: in 2015 moeten
grotere oppervlaktewateren, de zogenaamde ‘oppervlaktewaterlichamen’, in principe voldoen aan
chemische en ecologische doelstellingen. Voor prioritaire (gevaarlijke) stoffen zijn normen op Europees
niveau vastgesteld. Voor veel andere chemische stoffen worden normen nationaal vastgesteld. De overige
doelen worden per waterlichaam door de provincies vastgesteld. Ook grondwater moet voldoen aan
chemische normen, en de grondwatervoorraad moet stabiel zijn. Het is onder strikte voorwaarden
mogelijk het behalen van de doelen uit te stellen tot 2021 of tot 2027 of om uiteindelijk de doelen te
verlagen als deze niet haalbaar of betaalbaar (realistisch) blijken te zijn. Dat geldt zowel voor chemische
(lager dan de Europese of nationale normen) als voor ecologische doelen. De implementatie van de KRW is
een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten.
Via gebiedsprocessen zijn de doelen en maatregelen in samenwerking met alle betrokken partijen
uitgewerkt. Het gebiedsproces heeft geleid tot een aantal resultaten die zijn vastgelegd in Waterplannen
van de provincies en in het KRW-deel van het Waterbeheerplan van AGV.

2.2
2.2.1

Verantwoording op basis van beleid
Toets beleid waterschap
De aanleg van de Gaaspersingel is 1 van de maatregelen voor het verbeteren van de waterkwaliteit en
ecologie van de Gaasperplas. In het KRW-deel van het Waterbeheerplan van AGV zijn voor de Gaasperplas
de volgende maatregelen opgenomen
Periode tot 2015:

•

Beperken belasting Gaasperplas door aanleg Gaaspersingel, by-pass van stedelijk water naar gemaal
en koppelen hoofdwatergang van de Gein- en Gaasperpolder aan de Gaaspersingel (door het
waterschap)
Ecologisch onderhoud oevers door terreinbeheerder

•
•

Aanleg natuurvriendelijke oevers volgens inrichtingsplan Gaasperplas
Vispasseerbaar maken gemaal Zuid Bijlmer

•

Periode ná 2015:

De aanleg van de Gaaspersingel leidt (onderhoudstoestand van belang) volgens onderzoek niet tot
ongewenste opstuwing in de polder Zuid Bijlmer of te grote stroomsnelheden in de Gaaspersingel en de
duikers.
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Bij de aanleg is rekening gehouden met de bereikbaarheid en uitvoerbaarheid van onderhoud aan de
watergang (afmeting watergang en laad- en losplaatsen).
2.2.2

Toets overig beleid
Bestemmingsplan Gaasperdam
Het bestemmingsplan Gaasperdam, goedgekeurd bij besluiten van Gedeputeerde Staten van de provincie
Noord-Holland van 20 februari 2007 en 24 november 2009, is met ingang van 28 april 2010 geheel
onherroepelijk geworden. Het tracé van de Gaaspersingel valt in de bestemming “recreatiegebied” (RG) en
de bestemming “groenvoorziening” (G). Planologisch is het toegestaan om water aan te leggen in de
functie RG en G. Voor wijziging naar de functie water is in de bestemming RG geen ontheffing nodig.

2.3

Verantwoording van de keuzen in het project
In dit project zijn stapsgewijs zorgvuldige ontwerpkeuzes gemaakt, in nauw overleg met de betrokken
partijen. Deze keuzes zijn uitgebreid beschreven en onderbouwd in de Inpassingsstudie Gaaspersingel
(maart 2011) en Ontwerp Gaaspersingel (mei 2012), beide bijgevoegd in de bijlage.
Voor de aanleg van de nieuwe watergang is het onvermijdelijk dat er bosplantsoen verwijderd moet
worden. Met het kappen van bomen wordt zo terughoudend mogelijk omgegaan. Het gekozen tracé blijkt
uit onderzoek de kortste route die mogelijk is, waarbij zo min mogelijk bestaand bosplantsoen gekapt
wordt (circa 14.000 m2).
Voor het inpassen van de watergang is gekozen voor een profiel van 10 meter op de waterlijn, met een
diepte van 1,5 meter. Een bredere watergang is volgens de studie niet goed in te passen zonder afbreuk te
doen aan de functies en kwaliteiten van het gebied. Maar een breedte van 10 meter blijkt niet toereikend
om voldoende doorstroming te waarborgen. Aanvankelijk zou een dam worden geplaatst om water van de
Gaasperplas en de maalkom te scheiden. Om het risico op wateroverlast te verminderen wordt nu een
duiker met afsluiter in de dam geplaatst. Deze afvoerroute moet de afvoer via de Gaaspersingel
ondersteunen zodra veel water moet worden afgevoerd. Het waterschap zorgt hiervoor.
Ter hoogte van het bosplantsoen ten oosten van de parkeerplaats bij Ballorig wordt afgezien van een
onderhoudspad van vier meter breed langs het water. Hierdoor kan het bosplantsoen tot aan de waterlijn
lopen, wat een impuls is voor ecologische ontwikkelingen. Onder meer de ijsvogel verkiest zijn habitat in
houtkanten langs het water. Ook is het bosplantsoen zelf hierdoor minder toegankelijk, waardoor
in deze zone de rust bewaard wordt.

2.4

Benodigde vergunningen en meldingen
Flora-en faunawet
Ontheffing flora- en faunawet.
Omgevingsvergunning (de delen: Keur, kapvergunning, sloopvergunning en aanlegvergunning)
Dempen van oppervlaktewater is in het bestemmingsplan niet toegestaan. Voor de aanleg van twee
gronddammen ten behoeve van het nieuwe watersysteem moet oppervlaktewater in de Gaasperplas
worden gedempt. Daarnaast worden langs de oever van de Gaasperplas mogelijk nog kleine stukken in
onbruik geraakte waterverbindingen gedempt. Dit zal met een projectbesluit moeten gebeuren.
Voor ontgronding is een ontheffingsaanvraag bij de provincie Noord Holland nodig.
De ontgronding wordt geraamd op 25.000m². Een deel van de vrijgekomen grond zal hergebruikt worden
om de nieuwe paden aan de oostoever van de Gaasperplas op te hogen. Omdat niet alle vrijgekomen
grond hier verwerkt zal worden de grond ook worden gebruikt voor het ophogen van een perceel dat bij
evenementen als parkeerterrein wordt gebruikt.
Melding Besluit bodemkwaliteit
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De aanleg van bruggen is niet toegestaan in de bestemming recreatiegebied”. Voor de bruggen moet een
planologische vergunning en een bouwvergunning aangevraagd worden, dit kan gecombineerd worden
aangevraagd.
De geplande watergang loopt ter hoogte van het dagkampeerterrein over een reservering van een
hoofdkabeltracé, waar in de praktijk geen gebruik van gemaakt is. Aanleg van de watergang is mogelijk
mits er een aanlegvergunning ligt van het stadsdeel Zuidoost.
Kappen bosplantsoen
Bij de aanleg van de watergang worden aan de oostoever van de Gaasperplas en ten zuiden van het
fietspad, ter hoogte van de parkeerplaats bij Ballorig, bosplantsoen gekapt. Voor het kappen van bomen
wordt bij het stadsdeel Zuidoost een kapvergunning aangevraagd.

3

DEEL III RECHTSBESCHERMING
Het plan tot aanleg van de Gaaspersingel heeft een wettelijke status als projectplan zoals bedoeld in artikel
5.4 van de Waterwet. Ten behoeve van het vaststellen van dit projectplan wordt de inspraak- en
besluitvormingsprocedure hiervoor gevolgd.
Voor u ligt het ontwerp projectplan. Dit zal tijdens de inspraakperiode ter inzage worden gelegd. De
inspraakperiode is aangekondigd via advertenties in regionale kranten en internet. Belanghebbenden
kunnen tijdens de inspraakperiode een schriftelijke reactie (zienswijze) indienen. Alle op tijd ingediende
zienswijzen worden verwerkt in een verslag van inspraak en worden samen met het (aangepaste)
projectplan aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling aangeboden. Tegen de vaststelling van een
projectplan kan (na indienen van een zienswijze, zie hierboven) beroep worden ingesteld bij de rechtbank
en eventueel hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Het plan bevat wijzigingen aan waterstaatswerken en is daarom een projectplan als bedoeld in artikel 5.4
Waterwet. Hierop is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Voor een in te stellen beroep betekent dit
onder meer dat de gronden van het beroep vóór het einde van de beroepstermijn moeten zijn ingediend.
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