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1. Inleiding
De Gaasperplas moet in 2015 voldoen aan Europese normen voor
waterkwaliteit, zo is omschreven in de Kaderrichtlijn Water. De
waterkwaliteit van de Gaasperplas moet verbeterd worden om deze
norm te halen.
In het huidige watersysteem van Polder Zuid Bijlmer loopt alle
stedelijke water (het regenwater afkomstig van de daken en de
straten) via de waterlopen naar de Gaasperplas. De plas is 30m diep,
het stedelijke water verblijft hier een lange tijd, dit is nadelig voor de
waterkwaliteit.
Om de waterkwaliteit van de plas te verbeteren is besloten om een
“bypass” aan te leggen, een waterloop die al het stedelijke water
langs de Gaasperplas om naar het gemaal van Polder Zuid Bijlmer
leidt. Hierdoor is de Gaasperplas niet meer het eindpunt van het
watersysteem, maar het beginpunt. Het belaste stedelijke water
wordt via de Gaaspersingel rechtstreeks naar het gemaal gevoerd en
daar uitgemalen op de Gaasp. Ook (vervuild) water dat via de Gaasp
wordt ingelaten komt niet meer rechtstreeks in de Gaasperplas
terecht. De waterkwaliteit van de Gaasperplas, de waterlopen van
Centraal Park Gaasperdam en het water van De Hoge Dijk zal door
de aanleg van de Gaaspersingel verbeteren, wat een positief effect
heeft op de recreatie op en aan het water en de ecologische waarden
van deze gebieden.
Dit past binnen het vigerende beleid van Waternet en Stadsdeel
Zuidoost. In het Watersysteemplan Bijlmerring van Waternet wordt
ingezet op een duurzaam watersysteem binnen de Bijlmerring. In
het Waterplan Zuidoost, dat gebaseerd is op voorgaande studie
en Programma Groen en Blauw van Stadsdeel Zuidoost, wordt
dit verder uitgewerkt, waarbij onder meer goede waterkwaliteit,
voldoende waterbergend vermogen en optimale beleving van het
water beleidsuitgangspunten zijn.
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Omkeren watersysteem polder Zuid Bijlmer

Huidige situatie stedelijk water en schoonwaterverbinding met de Hoge Dijk
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Voorkeursvariant voor de loop van het stedelijke waterkanaal

2. Tracékeuze
2.1. Inleiding
De aanleg van een waterkanaal heeft een forse impact op het
bestaande gebied. Daarom is studie verricht naar een zorgvuldige
inpassing. Uitgangspunt voor de studie was dat het stedelijke water
opgepakt wordt aan de noordoostelijke punt van Gein III en via
een kanaal geleid wordt naar het gemaal ten noordoosten van de
Gaasperplas. In de studie .”Gaaspersingel, inpassingsstudie stedelijk
waterkanaal Polder Zuid Bijlmer” dd. 12 april 2011 zijn verschillende
modellen voor het tracé van de waterloop onderzocht
2.2. Randvoorwaarden
Een randvoorwaarde bij de tracékeuze van de nieuwe watergang
is dat de huidige schoonwaterverbinding tussen de Gaasperplas en
recreatiegebied De Hoge Dijk behouden blijft. Daarnaast mogen de
huidige functies aan de oevers van de Gaasperplas niet belemmerd
worden. Het huidige dagkampeerterrein van 4500m² moet zijn
oppervlakte behouden, de duikplek moet bereikbaar blijven, er moet
een uitstapmogelijkheid in de noordoosthoek van de Gaasperplas
blijven voor kanoërs die willen oversteken naar de Gaasp. Ook een
ononderbroken fiets, wandel- en ruiternetwerk in het gebied waar de
watergang zal komen te liggen moet gewaarborgd zijn. Zorgvuldig
moet worden omgegaan met het aanwezige groen.
2.3. Tracékeuze
Door de betrokken partijen (Waternet, Groengebied Amstelland
en stadsdeel Zuidoost) is gekozen in mei 2011 gekozen voor
het huidige tracé. Deze is door het Dagelijks Bestuur van zowel
Groengebied Amstelland en Stadsdeel Zuidoost bestuurlijk
goedgekeurd.
Het gekozen tracé begint ten noordoosten van Gein III, hier wordt
het stedelijke water opgepakt. De brug oostelijk van het kruispunt
tussen fietspad en de parkeerplaats en Ballorig wordt een dam,
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 door en loopt ten zuiden van het fietspad
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Plankaart ontwerp Gaaspersingel
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naar de Driemondweg. Ter hoogte van de parkeerplaats bij het
surfstrand loopt het water door de bestaande gracht ten zuiden
van de parkeerplaats. Met een duiker gaat hij via een nieuwe
waterloop langs het dagcampeerterrein, zo dicht mogelijk tegen de
Driemondweg aan, en buigt vervolgens af, met de Driemondweg
mee, 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, dit om het schone water van
de Gaasperplas gescheiden te houden van het licht belaste water van
de Gaaspersingel.
2.4. Ruimtelijke kwaliteit
Het bleek bij onderzoek de kortste route die mogelijk is en dit tracé
geeft ruimtelijke kwaliteit aan het projectgebied. De oostoever
wordt betrokken bij het Gaasperpark, door de voor de Gaaspersingel
noodzakelijke aanleg van een dam ter hoogte van de huidige
uitstapplek voor de kanoërs. Met het op strategische punten
openmaken van het huidige aaneengesloten bosplantsoen ten oosten
van de Gaasperplas, ontstaan lange zichtlijnen over de lengterichting
van de plas. Met de aanleg van nieuwe wandel- en ruiterpaden wordt
de beleving versterkt. Bruggen over de Gaaspersingel maken alle
huidige functies aan de oostoever bereikbaar. Ten zuiden van het
projectgebied geeft het gekozen tracé van de Gaaspersingel meer
ruimtelijkheid aan de huidige vrij besloten route van het fietspad ten
zuiden van Ballorig, doordat er nu een brede waterloop langs het
fietspad loopt.
In deze 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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Huidige schoonwaterkanaal tussen surfstrand en Waternetterrein
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3. Ontwerp
3.1. Gaaspersingel

Tracé
In het gekozen tracé wordt de entree van Ballorig versterkt, en
het fietspad ten zuiden van Ballorig krijgt meer ruimtelijkheid.
Oostelijk in het projectgebied behouden het dagkampeerterrein en
de oostoever een maximale oppervlakte door het tracé dicht tegen
de Driemondweg aan te leggen. De oostoever wordt aangetakt op
het bestaande Gaasperpark door middel van een dam die nodig is
om schoon en stedelijk water te scheiden. Een “rondje Gaasperplas”
wordt door deze verbinding mogelijk.
De oostoever wordt omgevormd van ruige ontoegankelijke zone
naar een plek met een parkachtige beleving, zonder dat het zijn
natuurlijke karakter verliest. Beleving van het water wordt versterkt
door zichtlijnen.

Profiel van de waterloop
Er is gekozen voor een continu profiel over de hele loop van het
traject. Dit vergroot de herkenbaarheid van de Gaaspersingel. Het
uitgangspunt is het bestaande deel in de route van de waterloop
(zie foto hiernaast). Het is een zakelijke profiel dat het functionele
van de waterloop tot uitdrukking brengt. Het primaire doel van de
gracht is het afvoeren van het stedelijke water van de omliggende
woongebieden naar het gemaal. Hiertoe moet de waterloop
voldoende debiet hebben. De waterloop is 10m breed, met oevers
in een helling van 1:2, zonder beschoeiing. Een kleine strook
oeverbegroeiing kan zich ontwikkelen. Daarlangs loopt, waar nodig,
een onderhoudsstrook van 4m.
Drie nieuwe bruggen maken de toegang tot de oostoever van de
Gaasperplas mogelijk. Ze liggen op een regelmatige afstand van
elkaar. Gekozen is voor standaard bruggen zoals overal toegepast in
het recreatiegebied.
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3.2. Entrees en functies Gaasperplas
Entrees
De entrees ontsluiten de Gaasperplas en de aanliggende functies. Ze
worden gemarkeerd door een dubbele rij monumentale bomen van
eenzelfde soort. Het draagt bij aan de oriëntatie van de bezoekers,
en geeft de entrees meer allure.
De hoekentree bij het dagkampeerterrein is een uitzondering, deze is
open en geeft ruim doorzicht naar de Gaasperplas.
Drie van de entrees liggen aan een parkeerplaats: bij Langerlust,
het surfstrand en bij Ballorig. Door de (deels nieuwe) entrées is
de bereikbaarheid van de huidige functies aan de oevers van de
Gaasperplas gewaarborgd.

Functies
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 kanouitstapplekken voorzien.
De duikplek behoudt zijn functie en bereikbaarheid. Bij eventuele
verplaatsing van de duikplek in de toekomst blijft deze locatie
behouden als uitzichtpunt/verblijfsplek.
Het dagkampeerterrein behoudt zijn huidige oppervlakte (4500m²)
en openheid, en is via twee entrees bereikbaar. Het jaarlijkse festival
Gaasper Pleasure vindt hier ook plaats.
Met een nieuw ontworpen padenstelsen zijn doorgaande wandel- en
ruiterroutes verzekerd. Met de loop van de paden wordt de beleving
van de Gaasperplas en de omgeving versterkt.
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Zichtlijnen over de Gaasperplas
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3.3. Beleving
Toegankelijkheid
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. 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.

Zichtlijnen
In de huidige situatie is de oostoever ontoegankelijk en gesloten
door dicht bosplantsoen. Een relatie met de plas is amper aanwezig.
Het bosplantsoen wordt in het ontwerp geperforeerd ten gunste
van zichtlijnen naar de Gaasperplas zodat het water te beleven is,
zowel vanaf de oostoever als vanaf verder gelegen punten als de
Provinciale weg en het terras van Langerlust.
Aanrijroutes en verblijfsplekken zijn aanleiding voor de zichtlijnen.
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3.4. Beplanting
Kap bosplantsoen
Voor de aanleg van de nieuwe watergang is het onvermijdelijk dat er
bomen gekapt moeten worden. Met het kappen van bomen wordt zo
behouden mogelijk omgegaan. 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, tussen
Ballorig en de schoonwaterverbinding, wordt een smalle strook
van de bestaande beplanting gekapt voor de aanleg van de nieuwe
watergang.
Bomenplan
De entrees worden gemarkeerd met een dubbele rij grauwe abelen
(Populus x canescens). Dit type boom wordt bij iedere entree
herhaald. 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.

19

Restanten van oude waterverbindingen bij het dagkampeerterrein worden als inham in stand gehouden omwille van de ecologische waarden
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3.5. Ecologie
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
faunauittreedplaatsen. 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. Deze heeft nu niet zo’n grote ecologische waarde,
met verjongingssnoei zal de dit worden verhoogd. Ook wordt aan
de noordzijde van de Gaasperplas een ecologische oever aangelegd.
Ecologische oevers aan de zonzijde van de plas zijn favoriete
verblijfplaats van onder meer de ringslag.
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.
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4. Plankaart
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