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1. Inleiding
Aanleiding
Op 22 juni 2010 is het stadsdeel akkoord gegaan met het uitvoeren van het door
Waternet opgestelde pakket maatregelen om te voldoen aan de KRW (Kader
Richtlijn Water) voor de Gaasperplas.
De Europese Kader Richtlijn Water beoogt het bereiken van een goede chemische
en ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater in Europa in 2015, met
eventueel uitstel tot 2027.
In de KRW wordt het begrip waterlichaam gehanteerd. In de gemeente
Amsterdam zijn naast de Gaasperplas eveneens de Sloterplas, de Noorder
IJplas en de Amsterdamse grachten aangewezen als waterlichaam. Deze
waterlichamen zijn door Waternet onderzocht op hun waterkwaliteit. Volgens de
systematiek van de KRW geldt voor de Gaasperplas de kwaliteit matig.
Uit studies van Waternet blijkt dat de Gaasperplas middelmatig belast is met
nutriënten. De oorzaak hiervan is dat al het oppervlaktewater uit de polder
Zuid Bijlmer via de Gaasperplas naar het gemaal wordt afgevoerd. De lange
verblijftijd van dit licht verontreinigde water in de Gaasperplas veroorzaakt
problemen met algengroei.
Als één van de maatregelen om de waterkwaliteit in de plas te verbeteren is
voorgesteld 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. Met deze ingreep wordt een grote
verbetering van de waterkwaliteit in de Gaasperplas gerealiseerd. Andere KRWmaatregelen zijn onder meer het beperken van gebiedsvreemd water naar de
plas, en het aanleggen van ecologische oevers.
In een voorstudie van Waternet zijn een aantal mogelijke tracés voor de loop
van de bypass onderzocht (zie bijlage 2). Voor deze nieuwe watergang is het
uitgangspunt dat het stedelijke water wordt opgepakt in de noordoosthoek van
Gaasperdam (dit is het laagste punt in de polder), en rechtsom de Gaasperplas
naar het gemaal wordt geleid. Dit uitgangspunt is uitgewerkt in een verdere
tracékeuze en inpassingsstudie door het stadsdeel.
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Algengroei in de Gaasperplas - zomer 2010
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Doel
Het aanleggen van een watergang zoals beoogd door Waternet is een forse
ruimtelijke ingreep. Aan de oostkant van de Gaasperplas wordt de oever van
de openbare weg afgesneden, en bestaande !ets- en ruiterpaden doorsneden.
Deze inpassingsstudie doet onderzoek naar het meest optimale tracé voor de
nieuw te graven watergang, rekening houdend met een aantal randvoorwaarden
als de bereikbaarheid van de oostoever van de Gaasperplas, het behoud van de
bestaande fucties als de kanouitstapplaats, de duikplek en het dagkampeerterrein.
Ook een doorgaand wandel- en ruiterpadennetwerk moet gewaarborgd blijven,
net zoals een zorgvuldige omgang met het bestaande groen.
Daarnaast is onderzocht in hoeverre de aanleg van de bypass, in dit project
hernoemd als Gaaspersingel, kan bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit.

Proces
Bij het project zijn meerdere partijen betrokken. Waternet is initiatiefnemer
van het project en verantwoordelijk voor de uitvoering ervan, Groengebied
Amstelland is beheerder van het gebied en Stadsdeel Zuidoost bewaakt een
goede ruimtelijke inpassing.
De eerste fase van het project is de inpassingsstudie. Deze wordt getrokken
door de afdeling Ruimtelijke Ordening van Stadsdeel Zuidoost. Bij bestuurlijk
akkoord over de inpassing bij zowel stadsdeel als Groengebied Amstelland
gaat het project over naar de uitvoeringsfase. Voor deze fase is Waternet de
verantwoordelijke partij. Gedurende het hele proces worden alle belanghebbende
partijen regelmatig betrokken.
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Huidige situatie stedelijk water
en schoonwaterverbinding met
de Hoge Dijk
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2. Tracéstudie
Uitgangspunten
Uitgangspunt voor de tracéstudie is dat het stedelijke water van Gaasperdam
in de noordoosthoek van Gein 3 opgepakt wordt en rechtsom de Gaasperplas
naar de maalkom geleid wordt. Met deze ingreep moet 9000m² nieuw
oppervlaktewater gemaakt worden. De watergang geldt als watercompensatie
ten behoeve van de overkluizing van de Gaasperdammerweg. Waternet
heeft hierover een overeenkomst met Rijkswaterstaat, die omwille van de
waterberging ten behoeve van de overkluizing van de Gaasperdammerweg
de aanleg van de watergang gaat !nancieren.

Randvoorwaarden
Een randvoorwaarde bij de aanleg 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 !etswandel- en ruiternetwerk in het gebied waar de watergang zal komen te
liggen moet gewaarborgd zijn. Zorgvuldig moet worden omgegaan met het
aanwezige groen.
Ook wordt onderzocht hoe de aanleg van de nieuwe watergang kan bijdragen
aan optimale ruimtelijke kwaliteit en betere beleving van de omgeving.

Modellen
In diverse modellen zijn de mogelijkheden onderzocht voor een tracé dat
aan alle randvoorwaarden voldoet. Deze modellen zijn zowel intern in
het stadsdeel als met de externe partijen besproken. In bijlage zijn alle
onderzochte modellen opgenomen.
De zoekruimte in het noordelijke deel van het tracé tussen de maalkom en
het dagkampeerterrein wordt sterk ingeperkt door de peilvakscheiding aan
de oostelijke kant van de Driemondweg, en het aanwezige hoofdkabels- en
leidingentracé aldaar. De stedelijke watergang komt aan de andere zijde van
de weg te liggen. Door de watergang zo dicht mogelijk tegen de weg aan te
leggen blijft het dagkampeerterrein zo intact mogelijk, en wordt de zone aan
de oostoever van de Gaasperplas niet doorsneden.
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Aan de zuidzijde van het tracé, tussen het stukje bestaande watergang wat
nu nog het schoonwaterkanaal is, en het aantakkingspunt ten noordoosten
van Gein 3, is onderzocht of de watergang ten noorden of ten zuiden van
de parkeerplaats kan lopen, of de schoonwaterverbinding langs de huidige
kanoroute kan lopen, of de watergang pal langs het Waternetterrein kan
lopen, etc. Alle mogelijke opties zijn onderzocht.
Voorkeursvariant
In overleg met Waternet en de beheerder van Groengebied Amstelland is
unaniem gekozen voor het model waarbij het stedelijke waterkanaal parallel
loopt met het !etspad ten zuiden van Ballorig. In het plan van aanpak
KRW (zie bijlage), besproken in de commissie op 9 december 2010, heeft
Waternet in 2009 vier varianten uitgewerkt voor een tracékeuze. Inmiddels
onderschrijft Waternet de in deze studie genoemde voorkeursvariant.
De voorkeursvariant maakt de kortste route van het aantakkingspunt in het
noordoosten van Gaasperdam naar het gemaal. Het loopt mee met bestaande
infrastructuur en geeft daar meer ruimtelijke kwaliteit aan. De huidige
schoonwaterloop wordt zoveel mogelijk behouden, deze komt in de nieuwe
situatie via een drukpersleiding onder het surfstrand uit op de Gaasperplas.
De stedelijke watergang loopt ten noorden van het Waternetterrein door in
wat nu nog de huidige schoonwaterverbinding is. Dit stuk watergang wordt
getransformeerd van schoonwaterverbinding naar stedelijk waterkanaal.
De watergang vervolgt zijn loop dicht tegen de Driemondweg aan, langs
het dagkampeerterrein en de oostoever van de Gaasperplas. Drie nieuwe
bruggen in dit deel van het tracé maken een verbinding met de oevers van
de Gaasperplas mogelijk. Het dagkampeerterrein behoudt zijn oppervlakte
van 4500m² en is voldoende bereikbaar, de duikplek is bereikbaar, de
kanouitstapplek verschuift iets naar westelijke richting. De huidige inham
waar kanoërs nu uitstappen wordt omgevormd tot stedelijk waterkanaal,
ten westen daarvan komt een dam te liggen om stedelijk en schoon water
gescheiden te houden, de kanouitstapplek komt in de nieuwe situatie aan
deze dam te liggen.
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3. Inpassingsstudie
Bij de inpassingsstudie wordt het gekozen tracé verder uitgewekt op de
gestelde randvoorwaarden en op ruimtelijke kwaliteit.

Pro!el
Voor de watergang is gekozen voor een pro!el van 10m op de waterlijn,
met een watergang van 1,5m diepte, dit is toereikend om voldoende
doorstroming te waarborgen. Het pro!el 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 (zie foto p. 22).
De taluds hebben een helling van 1:2 en zijn niet beschoeid. Vanaf de kruin
van de watergang wordt aan beide zijden een strook van 4 m vrij gehouden
zodat onderhoud kan plaatsvinden.

Dammen
Om het stedelijke water gescheiden te houden van het schone water in de
Gaasperplas worden twee gronddammen aangelegd. De eerste betreft een
huidige brug ten zuiden van de maalkom, die moet worden omgevormd tot
dam om schoon en stedelijk water te scheiden.
Ter hoogte van de huidige kanouitstapplaats wordt de tweede gronddam
aangelegd. De huidige kleine inham van de plas wordt onderdeel van het
stedelijke waterkanaal. Een brede nieuw aan te leggen dam trekt de oostoever
van de Gaasperplas recht, zodat er tevens een nieuwe verbinding ontstaat
tussen het Gaasperplaspark en de parkstrook aan de oostoever. Een wandelen ruiterroute zullen over deze verbinding lopen. De huidige kanouitstapplek
verschuift iets naar westelijke richting. De nieuwe dam heeft een dermate
"auwe helling dat het eenvoudig is om op de nieuwe uitstapplek de kanos uit
het water te halen.
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referentie brug
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Driemondweg met huidige padenstelsel

Bruggen
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. Dit zijn bruggen met twee steunpunten in het water. De
bruggen bestaan uit betonnen palen en kesp, stalen liggers en houten
dekplank en reling. De afstand tussen onderkant brugdek en watervlak is 1
meter.
Twee bruggen hebben een breedte van drie meter, de brug ter hoogte van de
duikplek heeft een breedte van anderhalve meter. Alle bruggen moeten geschikt
zijn voor een belasting van voetgangers, paarden en onderhoudsmaterieel.
De bruggen van 3 meter breedte moeten een belastingsklasse 30 hebben, in
verband met toegankelijkheid voor nood- en hulpdiensten.

Padenstelsel
Met de aanleg van de nieuwe watergang worden ter hoogte van de oostoever
van de Gaasperplas de huidige voetganger- en ruiterroute doorsneden. Een
nieuw ruitertraject zal lopen langs de oever van de nieuwe watergang aan de
zijde van de parkstrook, en is bereikbaar via de noordelijke brug ter hoogte
van de maalkom.
Voor de voetgangersroute is een doorgang gemaakt van 4 meter breed tussen
de bestaande beplanting door. De voetgangersroute maakt een slingerende
beweging en loopt naar de open plek aan de oever van de Gaasperplas en
weer terug naar de waterloop. Er is ook een tweede verbinding gemaakt
met het padenstelsel komende vanuit het Gaasperpark. De voetgangersroute
is dus bereikbaar vanaf de brug komende van de Driemondweg en vanaf
het bestaande padenstelsel van het Gaasperpark. De nieuwe wandel- en
ruiterpaden sluiten ter hoogte van het dagkampeerterrein weer aan op het
bestaande padennetwerk.
Omdat in de huidige situatie het terrein ter hoogte van de oostoever vrij
drassig is, worden de paden opgehoogd met 50cm grond, afkomstig van de
vrijgekomen grond bij het graven van de watergang. De zones met beplanting
worden ongemoeid gelaten. De grond moet gezet zijn alvorens de paden aan
te leggen. Zowel voet- als ruiterpad is twee meter breedt, het ruiterpad wordt
afgewerkt met leemzand, het voetpad bestaat uit kleischelpenverharding.
Ter hoogte van de parkeerplaats en Ballorig wordt een ruiterroute onderbroken.
Deze zal in het nieuwe ontwerp ten zuiden van de oever, parallel aan de
watergang, gaan lopen.
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zicht vanaf de Provinciale weg

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 wordt een kleine strook van de bestaande beplanting
gekapt voor de aanleg van de watergang en een beheerstrook van 4 meter
breedte. Het overige bosplantsoen op die locatie wordt ongemoeid gelaten.
Daarnaast is ook gekeken hoe behoud van bomen of het openmaken van
bosplantsoen kan bijdragen aan een betere ruimtelijke beleving van het
gebied.

doorzicht naar de duikplek

zicht vanaf de duikplek

Zichtlijnen
De oostoever van de Gaasperplas is een prachtige plek om over de plas heen
te kijken, doordat je over de volle lengte van de plas heen kan kijken ontstaat
een gevoel van ruimte. In de huidige situatie is de relatie met de plas amper
aanwezig. Met het spaarzaam maar gericht openkappen van het bosplantsoen
wordt ter hoogte van de oostoever op drie plekken doorzicht naar de plas
gemaakt. De ruimtelijke beleving van deze zijde van de Gaasperplas wordt
met de doorzichten, de bruggen en het padenstelsel aanzienlijk versterkt.

Grond
De ontgronding wordt geraamd op 35000m². 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 is er gekeken naar een aantal andere locaties in de nabijgelegen
omgeving, waar de grond hergebruikt kan worden. Mogelijke opties zijn: de
lage weilanden ten oosten van het dagkampeerterrein aan de andere zijde
van de Driemondweg; een deel van de grond kan verwerkt worden bij de
Hoge Dijk om een bestaande kade op te hogen; en met RWS is er contact om
een deel van de grond te verwerken bij de geluidswal van de A9 ter hoogte
van het Diemerbos.
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zicht vanaf het dagkampeerterrein

Huidige schoonwaterkanaal tussen surfstrand en Waternetterrein
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4. Juridische paragraaf
Bij het aanleggen van de watergang komen verschillende juridischplanologische procedures kijken. Het aanvragen van diverse vergunningen ligt
bij de uitvoerder. De procedures zijn in principe binnen een jaar te doorlopen.

Graven waterkanaal
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 onthef!ng nodig. Voor ontgronding is wel
een onthef!ngsaanvraag nodig.

Dempen oppervlaktewater
Dempen van oppervlaktewater is in het bestemmingsplan niet
toegestaan. Voor de aanleg van twee gronddammen ten behoeve van het
nieuwe watersysteem (scheiding van schoon en stedelijk water) 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.

Aanleg bruggen
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.

Reservering kabels- en leidingentracé
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 Dagelijks Bestuur.
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Rechttrekken peilvakscheiding
Noordelijk van het dagkampeerterrein ligt ter hoogte van de nieuw te graven
watergang een peilvakscheiding. In overleg met Waternet is besloten dat
deze peilvakscheiding rechtgetrokken kan worden, zodat de watergang de
peilvakscheiding niet meer kruist. Hiervoor is onthef!ng van de keur nodig.

Omvormen schoonwaterverbinding
Een klein stuk van de huidige schoonwaterverbinding met de Hoge Dijk, (het
deel dat parallel loopt met het surfstrand) wordt omgevormd tot stedelijk
waterkanaal. Het is mogelijk dat in deze waterloop de bittervoorn leeft. Deze
vis is een beschermde soort. Als hij aanwezig is zal onthef!ng op de "ora- en
faunawet aangevraagd moeten worden. Na onderzoek of de bittervoorn er
zit, kan onthef!ng aangevraagd worden. Bij de onthef!ngsaanvraag moet
een alternatief geboden worden. Dit alternatief zien we in het verplaatsen
van de bittervoorn naar de nabijgelegen schoonwaterverbinding

Kappen bosplantsoen
Bij de aanleg van de watergang worden aan de oostoever van de Gaasperplas
en ten zuiden van het !etspad, ter hoogte van de parkeerplaats bij Ballorig,
bosplantsoen gekapt. Voor het kappen van bomen wordt een kapvergunning
aangevraagd.
Rekening moet worden gehouden met eventuele aanwezigheid van roofvogels.
De nesten van roofvogels zijn beschermd, ook buiten het broedseizoen. Als er
nesten van roofvogels aanwezig zijn moet onthef!ng op de "ora-en faunawet
aangevraagd worden. Bij de onthef!ngsaanvraag moet een alternatief
geboden worden. Dit alternatief, nl. een gelijkwaardig leefmilieu bieden, is
voldoende voorhanden in de omgeving van de Gaasperplas.
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Het gemaal van polder Zuid Bijlmer
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5. Financiële paragraaf
Het hoogheemraadschap !nanciert de kosten die gemoeid zijn met KRWmaatregelen, zoals de aanleg van de watergang. Waternet heeft in dit geval
afspraken gemaakt met Rijkswaterstaat dat de kosten voor de aanleg van
de watergang, inclusief een goede inpassing, worden ge!nancierd door
Rijkswaterstaat. Dit zijn afspraken in het kader van de aanleg van de
Gaasperdammerweg, waarvoor watercompensatie gerealiseerd moet worden
in Polder Zuid Bijlmer. De Gaaspersingel fungeert als compensatie voor de
toegenomen verharding bij de aanleg van de Gaasperdammerweg.
De eerste raming is gemaakt naar aanleiding van de trajectkeuze. Kosten voor
de aanleg worden geraamd op anderhalf tot twee miljoen euro. Een tweede
raming zal worden gemaakt naar aanleiding van de bestekstekeningen.

6. Proces en planning
De eerste fase van het project betreft deze inpassingsstudie. Deze fase wordt
getrokken door de afdeling Ruimtelijke Ordening van Stadsdeel Zuidoost.
De inpassingsstudsie wordt ter besluit voorgelegd aan Stadsdeel Zuidoost
(maart 2011 en Groengebied Amstelland (juni 2011). Bij bestuurlijk akkoord
van de inpassingstudie bij beide partijen, wordt het project overgedragen aan
Waternet.
Waternet is verantwoordelijk voor de voorbereiding en de uitvoering van de
watergang. Na de oplevering van het project blijft Waternet verantwoordelijk
voor het beheer van de watergang (het betreft een hoofdwatergang), het
overige terrein en de bruggen worden beheerd door Groengebied Amstelland.
Het project dient vóór januari 2015 gerealiseerd te zijn, dit is conform de
afspraken rond de KRW die gemaakt zijn op Europees niveau. De start van de
uitvoering is voorzien voor eind 2012. De voorbereidingstijd van het project
wordt geraamd op ruim één jaar. De voorbereiding start na de zomer van
2011.
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7. Bijlagen

Bijlage 1
Bestudeerde tracés
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Bijlage 2
Tracékeuze bypass Gaasperplas - voorstudie Waternet 2009
Achtergrond
Het oppervlaktewaterlichaam Gaasperplas is één van de waterlichamen binnen het AGV-gebied waarvoor Waternet
een detailuitwerking van de KRW heeft gemaakt. Uit deze detailuitwerking (april 2008) blijkt dat de Gaasperplas
middelmatig belast is met nutriënten. Als oorzaak voor deze belasting wordt het feit dat al het water uit de polder
Zuid Bijlmer via de plas naar het gemaal wordt afgevoerd gegeven. Ook zijn er incidenteel problemen met algengroei,
wat komt door de lange verblijftijden in deze diepe plas.
Als maatregel om de waterkwaliteit in de plas te verbeteren is voorgesteld om een bypass naar het gemaal te maken,
waarbij het stedelijk water niet meer door de plas stroomt maar via een nieuwe watergang om de plas heen naar
het gemaal. Hiermee kan met een relatief kleine ingreep een grote verbetering van de waterkwaliteit gerealiseerd
worden.
Tracés
Voor de keuze van een geschikt tracé voor de bypass is gekeken naar de verschillende mogelijkheden om het water
om te leiden. Dat komt nu vanuit de wijken aan de zuidkant de plas binnen en verlaat deze aan de noordkant via het
gemaal. In grote lijnen is het mogelijk om óf linksom, óf rechtsom deze nieuwe route naar het gemaal te maken.

Figuur 1, linksom of rechtsom
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Bij het vergelijken wordt snel duidelijk dat de rechtsom-versie de meest logische is. Redenen hiervoor zijn:
-deze bypass rechtsom laten lopen maakt de totale lengte veel korter dan andersom
-een bypass linksom zou door de wijk Nellestein heen moeten lopen
-een bypass linksom zou het "oriadeterrein moeten doorkruisen
-een bypass linksom doorkruist aangewezen zoeklocaties voor nieuwbouw
Voor de rechstom-optie zijn hier vier varianten geschetst, ieder met hun eigen voor- en nadelen.
Afmetingen bypass
De lengte van de verschillende varianten staat in tabel 1. Er is onderscheid gemaakt tussen nieuw te graven
waterlopen, het gebruik van bestaande waterlopen van passende afmeting en het gebruik van bestaande
waterlopen die voor de bypass een pro!elwijziging moeten ondergaan. Uit de tabel komt variant 3 naar voren als
meest gunstige.
Lengte (m)
Variant 1
Variant 2
Variant 3
Variant 4
nieuw
990
975
910
1120
bestaand
240
240
240
240
Gewijzigd
200
Totale lengte
1230
1215
1350
1360
De bypass zelf zal een pro!el van 10 m2 moeten hebben, wat inhoudt dat de totale breedte van de nieuwe
watergang bij de waterlijn circa 8 meter zal zijn.
Bomen en andere hindernissen
Er is bij het schetsen van de tracés getracht zo min mogelijk het bestaande groen aan te tasten. De hoeveelheid
te verwijderen of verplaatsen bomen is hierdoor klein. Variant 4 scoort hierbij het beste, een absoluut minimum
van bomen zou hier gekapt moeten worden. Varianten 2 en 3 komen op een tweede plaats en variant 1 scoort
het slechtste. Variant 3 en 4 lopen deels langs of over een ruiterpad. Bij variant 3 is van behoud van dit ruiterpad
uitgegaan maar het is ook mogelijk een deel van het tracé niet erlangs maar erover te laten lopen. Gevolg hiervan
zou zijn dat varianten 3 en 4 even goed scoren als het om groenbehoud gaat.
Beschrijving varianten
In de schetsen is in donkerblauw de geprojecteerde bypass aangegeven, soms loopt deze samen met een
bestaande watergang welke voor deze bypass benut kan worden. Het stedelijk water wordt langs deze weg naar
het gemaal geleid, ook de uitlaat van proceswater van drinkwaterzuivering Weeperkarspel zal via deze watergang
gaan lozen.
In lichtblauw is aangegeven de inlaat van water voor recreatiegebied de Hoge Dijk. Deze inlaat bestaat al en dient
gehandhaafd te worden, afhankelijk van de gekozen variant voor de bypass zijn er kleine veranderingen aan deze
inlaat nodig. Voor de kruising met de bypass wordt uitgegaan van toepassing van een sifon.
De blauwgekleurde watergangen op de schetsen geven de totale ruimteclaim voor de watergang aan (circa 12
meter) en zijn dus breder dan het werkelijke blauwe deel dat slechts 8 meter breed is. De watergangen zijn in
de bovenaanzichten onderbroken ter plaatse van belangrijke !etspaden en autowegen om benodigde duikers of
bruggen ter plaatse aan te geven. Er zullen bij alle varianten ook voorzieningen moeten worden getroffen voor
kruisingen met wandelpaden, vanwege het groot aantal mogelijkheden zijn deze niet in de schetsen verwerkt.
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Hieronder de geschetste varianten met ieder een korte beschrijving:
Variant 1
Loopt langs het gebouw van Ballorig en volgt dan het !etspad tot aan de kruising met de inlaat Hoge Dijk.
Variant 2
Volgt de overzijde van hetzelfde !etspad als bij variant 1 richting de kruising met de inlaat voor de Hoge Dijk.
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Variant 3
Bij het begin van de bypass ligt deze variant op het tracé van de bestaande watergang langs de parkeerplaats,
deze watergang dient wel verbreed te worden. Hierna volgt de bypass het ruiterpad tot aan de kruising met
de inlaat Hoge Dijk. Daarna loopt de bypass een stuk parallel aan de bestaande inlaat tot aan de bocht bij de
Gaasperplas.
Variant 4
Dit tracé volgt vanaf de parkeerplaats het bestaande ruiterpad tot aan de kruising met de inlaat Hoge Dijk, daarna
volgt een stuk parallel met de inlaat tot aan de bocht bij de Gaasperplas. Het volgen van het ruiterpad zorgt voor
een maximaal behoud van groen aan de zuidzijde van de plas. Voor het ruiterpad zou een nieuw tracé moeten
worden gekozen.
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