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Inleiding 

Het dijktraject Proostdijlaantje PO3-1016B te Mijdrecht ligt in de gemeente De Ronde 

Venen in de Provincie Utrecht  (figuur 1). Uit toetsing [lit. 1] blijkt dat het dijktraject 

niet meer voldoet aan gestelde veiligheidseisen voor regionale waterkeringen. Er is 

geen direct gevaar maar om voldoende zekerheid tegen overstromingen in de 

toekomst te kunnen garanderen gaat Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) de 

dijk ophogen.  

 

Het afgekeurde deel van het dijktraject begint bij A - metrering 420 op de kruising met 

de Prinses Beatrixlaan en eindigt bij B -  metrering 1450 aan het begin van de 

Burgemeester Padmosweg. De dijk is 1030 meter lang en voor het overgrote deel 

een geasfalteerde wandel- / en fietspad.  
 

  
Tabel 1 PO3-1016B 
 

 

 
 
 
 
 
 

Dijktraject    Metrering [m] 

PO3-1016B Proostdijlaantje 420 – 1450 

Figuur 1 Ligging van het Proostdijlaantje 

A 

B 



  
 

  

 

 

 
17 april 2018 - Startnotitie Proostdijlaantje - 18.022042/BBV18.0211 - 02 6/32  

 

 
 

1.1 Groot onderhoud 

Uit het veiligheidsoordeel van 2012 blijkt dat het Proostdijlaantje voor een groot deel 

niet voldoet aan de vereiste stabiliteit en hoogte. Bij de start van dit project in 2016 is 

er een aanvullend onderzoek gestart om te onderzoeken of de maatgevende 

gegevens juist zijn. De resultaten zijn vastgelegd in het rapport ‘Optimalisatie toetsing 

Proostdijlaantje P1016’ [Lit. 2]. Uit deze onderzoeken, over een periode van meer 

dan een jaar, is geconcludeerd dat de dijk stabiel is en alleen opgehoogd dient te 

worden wordt. De impact van het project op de omgeving is hierdoor aanzienlijk 

kleiner. 

1.2 Variantenstudie 

Het grootste gedeelte van het traject dient opgehoogd te worden. De  variantenstudie 
in deze startnotitie richt zich op het kruispunt Graaf van Solmsstraat (figuur 2), omdat 
er op deze locatie meerdere dijkverbeteringsalternatieven mogelijk zijn ten opzichte 
van ophogen.  
  

 
Figuur 2 Graaf van Solmsstraat (metrering 500-600) 

1.3 Doel startnotitie 

Het doel van deze startnotitie is de commissie van advies en bijstand te informeren 

over het dijkverbeteringsproject. 

 



  
 

  

 

 

 
17 april 2018 - Startnotitie Proostdijlaantje - 18.022042/BBV18.0211 - 02 7/32  

 

 
 

De startnotitie geeft inzicht in de noodzaak van de dijkverbetering, de belangen, de 

geraamde kosten en de uitgangspunten voor de verdere planvorming. Ook geeft de 

startnotitie inzicht over het te volgen planvormingsproces.  

 

1.4 Leeswijzer 

Hoofdstuk twee beschrijft de redenen waarom de dijk verbeterd moet worden. De 

juridische aspecten en een beschrijving van het besluitvormingsproces staan in 

hoofdstuk drie. De bestaande waarden en functies van de dijk zijn geïnventariseerd 

en beschreven in hoofdstuk vier. In hoofdstuk vijf worden de varianten en het 

voorkeursontwerp van de dijkverbetering beschreven. De planning en de begroting 

van het dijkverbeteringsproject staan in hoofdstuk zes.  
 
 

2 Dijkverbetering 

2.1 Veiligheidsbenadering 

Het vereiste veiligheidsniveau van een dijk is afgestemd op de gevolgen van een 

overstroming of dijkdoorbraak. Hierbij speelt de economische waarde en 

grondgebruik in de polder een belangrijke rol. De veiligheidsnorm van o.a. de 

boezemdijken is opgenomen in de ‘Waterverordening Waterschap, Amstel Gooi en 

Vecht van de gezamenlijke provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht’  [lit. 

4].  

De veiligheidsnorm van het Proostdijlaantje is veiligheidsklasse 4. Bij deze 

veiligheidsklasse hoort een overschrijdingsfrequentie van het boezempeil van 1/300 

jaar. 

 

De beheerder van de dijk, het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, is verantwoordelijk 

voor de toetsing van de hoogte en sterkte van de betreffende dijk en ook voor de 

eventuele verbeteringen. 

 

De veiligheid van de dijk, en de noodzaak tot verbetering, zijn afhankelijk van de 

kruinhoogte en de stabiliteit van de dijk. In de volgende paragrafen worden deze 

aspecten in het kort besproken. 
 

2.1.1 Hoogte  

De minimaal vereiste hoogte, ook wel afkeurhoogte van een dijk wordt bepaald door 

het maximaal te verwachten waterpeil. Hierboven wordt nog minimaal 10 centimeter 

marge (waakhoogte) aangehouden in verband met scheefstand door opwaaiing en 

golfoverslag.  

 

Onder invloed van het eigen gewicht en de inklinkende bodem zakt de dijk gemiddeld 

1 cm per jaar. Daarom moet de dijk periodiek worden opgehoogd.  

 

Bij het bepalen van een nieuwe hoogte wordt rekening gehouden met het extra 

gewicht van het materiaal om de dijk weer op hoogte te brengen, waardoor de slappe 

ondergrond extra kan gaan zakken. 
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De aanleghoogte (nieuwe hoogte) wordt meestal bepaald voor een periode 30 jaar. 

Hierdoor ontstaat de meest kostenefficiënte planperiode. Dit betekent dat de dijk pas 

over 30 jaar de afkeurhoogte zal bereiken.  

 

Voor voldoende veiligheid tegen overstroming dient de kruin overal te voldoen aan de 

minimaal vereiste kruinhoogte. 
 

2.1.2 Stabiliteit  
 

De stabiliteit hangt af van de ‘schuifsterkte’ tussen de dijk en de grond eronder. Als 

de druk van het water op de dijk groter is dan de sterkte van de dijk, bezwijkt deze. 

Daarom moet de dijk voldoende weerstand bieden tegen afschuiven. De stabiliteit 

wordt onderzocht door middel van grondmonsters, inspecties, metingen en 

berekeningen. De uitkomst van dit onderzoek wordt vergeleken met de 

veiligheidseisen. 
 

 
Figuur 4: Het faalmechanisme macro stabiliteit binnentalud. 
 

Figuur 3 Dwarsdoorsnede 
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2.2 Toetsingsresultaten 

Het Proostdijlaantje is getoetst volgens ‘de Leidraad Toetsen op Veiligheid Regionale 

Waterkeringen 2007’ [lit. 5].  

De resultaten van de toetsing zijn samengevoegd in onderstaande tabel. Van het 

dijktraject PO3-1016B voldoet 630 meter niet aan de gestelde hoogte. Het overige 

deel van het dijktraject voldoet, waaronder de Prins Bernhardlaan die in 2014 is 

opgehoogd. Dit is opgehoogd door de gemeente bij het periodieke herstel van het 

straatwerk.  
 

Dijktraject Lengte 

(m) 

Totaal 

onvoldoende 

Hoogte 

onvoldoende 

Stabiliteit 

onvoldoende 

Totaal 

voldoende 

PO3-1016B 1450 630 630 0 820 

Tabel 2 Overzicht toetsingsresultaten 

 

De kering ligt over een lengte van 630 meter te laag en over een lengte van 820 

meter op hoogte. De kering ligt te laag tussen metrering 420 – 900 en 1300 – 1450 

(zie figuur 5).  

 

Figuur 5 Kaart met metrering dijktraject 
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2.3 Niet waterkerende objecten   

In de kern- en beschermingszone van de dijk staan ‘niet waterkerende objecten’. Dit 

zijn objecten die in de dijk staan, zoals bebouwing of bomen.  Nadat de startnotitie is 

vastgesteld, worden de ‘niet waterkerende objecten’ onderzocht. De maatregelen die 

hier uit voortkomen worden verder uitgewerkt in het ontwerp-dijkverbeteringsplan. 

2.4 Doelstelling dijkverbetering 

De doelstelling van de verbetering is de dijk weer aan de huidige veiligheidsnorm te 

laten voldoen door middel van de inpassing van een duurzaam ontwerp. Daarbij 

wordt rekening gehouden met de bestaande waarden en functies van de dijk en de 

omgeving. Uitgangspunt is een planperiode van 30 jaar.  
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Beleid en regelgeving 

In dit hoofdstuk staan de juridische aspecten die belangrijk zijn bij de dijkverbetering. 

Ook staat er een beschrijving van het besluitvormingsproces. 

2.5 Planprocedure 

2.5.1 Projectplan 

Op grond van artikel 5.4 van de Waterwet moet voor de aanleg of wijziging van een 

dijk, een dijkverbeteringsplan worden opgesteld. Hierin staat een beschrijving van de 

werkzaamheden en de manier waarop deze worden uitgevoerd. En er staat een 

beschrijving van de voorzieningen die nodig zijn om de nadelige gevolgen te 

beperken. Het dijkverbeteringsplan wordt vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van 

AGV. 
 
Inspraak en beroep 

Op de voorbereiding van een dijkverbeteringsplan is de voorbereidingsprocedure van 

afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing. Dat betekent dat 

het ontwerp-dijkverbeteringsplan ter inzage wordt gelegd. Belanghebbenden hebben 

zes weken de tijd om een zienswijze in te dienen. 

 

Nadat het definitieve dijkverbeteringsplan is vastgesteld kunnen belanghebbenden 

binnen zes weken in beroep gaan bij de rechtbank. Daarna kunnen zij eventueel in 

hoger beroep bij de Raad van State. 

 

De crisis- en herstelwet is van toepassing op het dijkverbeteringsplan. Dit betekent 

dat o.a. dat juridische procedures worden verkort en dat de gronden van het beroep 

direct ingediend moeten worden.  

2.5.2 Leggerwijziging 

 

Het is zeer waarschijnlijk dat er werkzaamheden worden verricht waardoor het 

leggerprofiel wijzigt. Door de beperkte ruimte bestaat er een kans dat er naar 

alternatieven wordt gezocht ten opzichte van het traditionele ophogen en verzwaren 

van de dijk.   

Voor een leggerwijziging is een projectplan verplicht. De procedure voor vaststelling 

van de leggerwijziging is gelijk aan de procedure voor vaststelling van het 

dijkverbeteringsplan. Daarom wordt een leggerwijziging verwerkt in het 

dijkverbeteringsplan en loopt de procedure voor vaststelling gelijk met de procedure 

voor vaststelling van het dijkverbeteringsplan.  

2.5.3 M.e.r.-beoordeling 

 

Volgens de Wet Milieubeheer moet het bevoegd gezag, in dit geval het waterschap 

Amstel, Gooi en Vecht, nagaan of de dijkverbetering belangrijke nadelige 

milieugevolgen kan hebben en of hiervoor een m.e.r.-procedure noodzakelijk is. Het  

m.e.r.-beoordelingsbesluit wordt genomen door het dagelijks bestuur van AGV bij het 

ontwerp dijkverbeteringsplan. Het dagelijks bestuur is door het algemeen bestuur 

gemandateerd om het m.e.r.-beoordelingsbesluit te kunnen nemen. 
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2.5.4 Inspraak en beroep 

In de Waterverordening Waterschap Amstel, Gooi en Vecht  [lit. 4] wordt zowel op de 

voorbereiding van het dijkverbeteringsplan als op een leggerwijziging de procedure 

van afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing verklaard. Dat 

betekent dat een ontwerp dijkverbeteringsplan en ontwerp leggerwijziging ter inzage 

wordt gelegd, waarop belanghebbenden mondeling of schriftelijk een zienswijze 

kenbaar kunnen maken gedurende een periode van zes weken. Na de vaststelling 

van het dijkverbeteringsplan en de leggerwijziging wordt het plan voor eventueel 

beroep bij de rechtbank ter inzage gelegd. Op dit plan is de crisis- en herstelwet van 

toepassing. 

 

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 

van de Algemene wet bestuursrecht. Op het m.e.r.-beoordelingsbesluit is geen 

zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk, tenzij belanghebbenden hierdoor los van het 

voor te bereiden besluit rechtstreeks in hun belang worden getroffen. 

Belanghebbenden kunnen wel hun bedenkingen tegen het m.e.r.-beoordelingsbesluit 

kenbaar maken met een zienswijze op dit ontwerp dijkverbeteringsplan. 

 

2.6 Vergunningen en meldingen  

Voor de uitvoering van de dijkverbetering zijn vergunningen nodig van andere 

overheden. De tabel hieronder geeft een indicatie van de benodigde vergunningen. 

Als het dijkverbeteringsplan wordt uitgewerkt zal duidelijk worden welke 

vergunningen precies benodigd zijn.  

 
Vergunning Activiteit/wetgevend kader Bevoegd gezag 

Vergunningen 

i.h.k.v. Waterwet 

Alle water-gerelateerde vergunningen zijn onderdeel 

van het dijkverbeteringsplan 

Waterschap Amstel, Gooi en 

Vecht 

Omgevings-

vergunning 

(WABO) 

Ophogen van de dijk, aanpassen van watergangen, 

graven en dempen 

van watergangen (Aanleg) 

gemeente de Ronde Venen 

Wijziging van in- en uitritten gemeente de Ronde Venen 

Kappen van bomen en beplanting (Kap) gemeente de Ronde Venen 

Selectiebesluit Verstoren archeologische waarden  gemeente de Ronde Venen 

Ontgrondings-

vergunning 

Graven onder bestaand maaiveld 
Provincie Utrecht 

Ontheffing 

soortenbescherming 

Wet 

natuurbescherming* 

Verstoren van flora en fauna, dan wel vernietigen 

van rust- & verblijfplaatsen tijdens werkzaamheden 
Provincie Utrecht 

Melding besluit 

bodemkwaliteit 

Opbrengen van grond/Wet Bodembescherming gemeente de Ronde Venen / 

agentschap NL 

Tabel 3 
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2.7 Afspraken grondeigenaren 

Het Proostdijlaantje is grotendeels in eigendom van de gemeente de Ronde Venen 

en deels in eigendom van particuliere eigenaren. Om op het terrein van derden 

werkzaamheden uit te voeren is toestemming vereist. Daarom wordt er met 

perceeleigenaren een overeenkomst afgesloten over de uitvoering van de 

werkzaamheden op het perceel. Hierin wordt ook opgenomen welke vergoedingen 

eventueel worden uitgekeerd. Hiervoor is de “Richtlijnen voor medegebruik bij 

verbetering van secundaire dijken” [lit. 6] leidend die wordt vastgesteld samen met 

het dijkverbeteringsplan. Daar staat in hoe wordt omgegaan met de meest 

voorkomende situaties, zoals het verplaatsen van hekwerken of het aanpassen van 

opritten. Als de eigenaar daarnaast schade ondervindt die niet wordt gecompenseerd 

volgens de richtlijnen, zoals inkomensschade, dan kan een beroep worden gedaan 

op de “Verordening Schadevergoeding AGV” [lit. 7]. Schade als gevolg van de 

uitvoering zelf valt onder de VGA verzekering.  

Als het niet lukt om via de minnelijke weg overeenstemming te bereiken met een 

eigenaar, kan een gedoogplicht worden opgelegd (art 5.24 Waterwet). Dit gaat door 

middel van een beschikking die door het Dagelijks Bestuur van AGV wordt opgelegd. 

2.8 Nutsvoorzieningen 

Op verschillende plaatsen in de dijk liggen kabels en leidingen.  

Afhankelijk van de situatie kunnen kabels en/of leidingen tijdens of na de verbetering 

blijven liggen, of moeten ze worden vervangen. Indien het tracé zich bevindt in of 

nabij de dijk, moet worden voldaan aan de veiligheidseisen van de Keur AGV 2017 

[lit. 8]. 

De kosten voor het verleggen van kabels en leidingen worden vergoed volgens de 

‘Beleidsregel Kabels en leidingen en dijkverbeteringswerkzaamheden’ behorende bij 

de ‘Verordening Schadevergoeding AGV’ [lit. 9].  
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3 Omgevingsaspecten 

Een dijk heeft als functie water keren, en daarnaast heeft de dijk nog meer waarden 

zoals landschap, natuur, cultuurhistorie en archeologie. Deze zijn onderzocht door 

bureau IV-Infra. De belangrijkste conclusies uit dit onderzoek staan in dit hoofdstuk 

beschreven. Bij het maken van het ontwerp wordt hiermee rekening gehouden. 

 

Daarnaast is het Proostdijlaantje een erg gevoelige locatie voor haar omgeving. In 

november 2016 verscheen er een artikel in de plaatselijke krant. Om die reden 

worden ook de historie en achtergrond van de omgeving in dit hoofdstuk beschreven. 

 

3.1 Historie 

In het verleden is er ophef geweest in de omgeving over het Proostdijlaantje. De 

staat van het wandelpad is op veel plekken erg verslechterd. De gemeente heeft 

hierin niet op tijd onderhoud gepleegd. De gemeente is op de hoogte van de 

dijkverbetering van het Waterschap AGV en kan het onderhoud combineren met dit 

project. Het onderhoud wordt hierdoor afhankelijk van de planning van het 

Waterschap. 

3.2 Media 

Doordat het Proostdijlaantje al vele 

jaren zo gevoelig ligt bij haar 

omgeving verscheen in november 

2016 het volgende krantenartikel in 

de plaatselijke krant. Zoals te lezen 

in het krantenartikel maken 

bewoners zich erg veel zorgen over 

de gevolgen van verdere zakkingen, 

omvallende bomen, en de staat van 

het asfalt. Het projectteam van 

Waternet is zich hiervan bewust en 

zal in samenwerking met de 

gemeente en in samenspraak met 

de omgeving een passende ontwerp 

maken. Naar aanleiding van het 

krantenartikel heeft Waternet een 

Memo gestuurd  naar het bestuur 

van Waterschap AGV, ‘Memo PHO 

29-11-2016’ [lit.10]  

 

3.3 Beheer en Onderhoud 

Het dagelijks beheer en onderhoud 

van het pad is de 

verantwoordelijkheid van de 

gemeente. Wanneer de functie van 

de dijk in gevaar komt door 
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verzakkingen of omvallende bomen dan is het aan het Waterschap AGV om hierop 

actie te ondernemen. Dit is tot op heden nog niet aan de orde geweest, en een 

belangrijke reden om de situatie beheersbaar te maken. 

3.4 Bomen 

Om in kaart te brengen welke bomen de dijkverbetering niet overleven of die een 

kortere levensverwachting hebben dan 10 jaar zetten wij de expertise in van een 

externe partij ‘De Bomenwacht’. Er is al een inventarisatie van de betreffende bomen 

gemaakt. Na het dijkverbeteringsontwerp kan bepaald worden welke bomen dit niet 

overleven. Dit wordt voorgelegd aan de omgeving tijdens een bewonersavond. 

Tijdens deze avond gaan we in gesprek en worden de wensen van de omgeving om 

eventueel meerdere bomen te verwijderen meegenomen in ons besluit. De 

verwachting is dat veel omwonenden hinder ondervinden. Er zijn bij de gemeente en 

bij Waternet klachten binnengekomen. Eventuele weerstand van bewoners tegen het 

kappen van de bomen wordt ook meegenomen en gezien als risico voor de planning 

van het project. 

  
Het verwijderen van bomen heeft niet persé een negatief effect op de flora en fauna 

in haar omgeving. Meer open plekken kunnen de natuurwaarde verhogen. 

Bomen verwijderen die langs de watergang staan heeft een positief effect op de 

waterkwaliteit. 

 

Aanvullend natuuronderzoek is uitgevoerd. Er zijn geen ontheffingen nodig om 

bomen te kappen.  

3.5 Landschap, Natuur, Cultuurhistorie en Archeologie 

Om de landschappelijke, natuur en cultuurhistorische waarden van het plangebied in 

beeld te brengen is onderzoek uitgevoerd  [lit. 11]. In de volgende paragrafen volgen 

per onderdeel samenvattingen van de resultaten uit dit onderzoek. 

3.5.1 Landschap 

 

Het Proostdijlaantje heeft een 

lijnvormige structuur binnen de 

bebouwde kom van Mijdrecht en een 

hoogteverschil tussen centrum (kruin 

van dijklichaam) met de aangrenzende 

woonwijk (voormalige droogmakerij). 

Het Proostdijlaantje kan worden 

beschouwd als een belangrijk 

landschappelijk element in een 

stedelijke groenstructuur. De diversiteit 

aan groen, laanbeplanting, struiklaag 

en bodembedekkende kruidlaag geven 

het laantje een parkachtige sfeer. Het 

doorgaande wandelpad is geheel van 

asfalt. Dit eenduidige materiaalgebruik 

en het doorgaande lint van volwassen 

bomen geven het Proostdijlaantje een 

herkenbare identiteit. 

 

Fig. 6: Proostdijlaantje 

 



  
 

  

 

 

 
17 april 2018 - Startnotitie Proostdijlaantje - 18.022042/BBV18.0211 - 02 16/32  

 

 
 

3.5.2 Natuur 
 

Er is een Quickscan uitgevoerd door BWZ Ingenieursbureau [Lit.11]. Deze Quickscan 

bestaat uit een oriënterend bronnenonderzoek en verkennend veldonderzoek naar 

de aanwezigheid van beschermde soorten. Tevens is oriënterend onderzoek verricht 

naar de voorgenomen activiteiten en nagegaan of er schadelijke effecten kunnen 

optreden. 

 

De resultaten uit de Quickscan geven aan dat er mogelijk beschermde soorten 

planten en dieren voorkomen. 

Zo zouden  er mogelijk boom bewonende vleermuizen zoals de ruige 

dwergvleermuis, rosse vleermuis en watervleermuis aanwezig kunnen zijn. 

Daarnaast is het plangebied potentieel geschikt voor nesten van sperwer en buizerd. 

Geschikt habitat is aanwezig in de vorm van dichte coniferen en naaldbomen in of 

direct grenzend aan het plangebied. 

Nader onderzoek [lit. 12] is uitgevoerd om uit te sluiten of de genoemde soorten ook 

daadwerkelijk voorkomen op het Proostdijlaantje. 

 

Uit de veldbezoeken blijkt dat er geen beschermde functies voor vleermuizen, 

buizerd en sperwer aanwezig zijn in het gebied. 

 

Er is wel een kans dat rugstreeppadden zich tijdens de werkzaamheden vestigen. 

Indien tijdens de werkzaamheden bomen worden gekapt en er in het plangebied 

grond wordt opgebracht kan voor de rugstreeppad geschikt habitat ontstaan. Er 

kunnen maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat de rugstreeppad zich op 

het werkterrein vestigt.  

3.5.3 Archeologie & cultuurhistorie 

 

In het plangebied bestaat de bodemopbouw vermoedelijk uit een veenrestant op 

kreekafzettingen uit het Neolithicum op dekzand uit het Pleistoceen. In het 

plangebied kunnen zodoende archeologische resten aanwezig zijn uit deze perioden. 

In het plangebied gaat geen roering in de ondergrond plaatsvinden. De kans op 

historische vondsten of vernieling is hierdoor klein. 

3.6 Waterstaatkundig 

Het Proostdijlaantje vervult een belangrijke functie binnen het waterbeheer als 

scheiding tussen boezem en polder. De waterhuishouding in zowel de boezem als de 

polder is daarbij van belang. Via poldersloten, gemalen en de boezem wordt 

overtollig regenwater afgevoerd uit het gebied. Daarnaast is zowel voor agrarische 

gebruik als voor natuurwaarden van de polder een goede waterhuishouding 

noodzakelijk. De parallelle slootjes aan het Proostdijlaantje worden gevoed met water 

door de verbinding met duikers vanuit de Ringvaart (zie fig. 7). Deze watergangen 

zijn van belang voor het behoud van de grondwaterstand. De dijk behoud door de 

grondwaterstand haar freatische lijn. En de houten funderingspalen die buitendijks 

staan blijven anaeroob. 
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Figuur 7 Watersysteem 

3.7 Infrastructuur 

Het Proostdijlaantje is een gemeentelijk achterpad dat voornamelijk als voetpad 

dient. Van dit pad word recreatief gebruik gemaakt om bijvoorbeeld de hond uit te 

laten. Op de kruisingen met de Prinses Beatrixlaan, Anselmusstraat, Viergang, en 

Bozenhoven bevinden zich ontsluitingswegen en fietspaden van het type binnen de 

bebouwde kom.  

 

Kabels en Leidingen 

Zowel in de kruin als in de teen van de dijk, kruisen op enkele locaties kabels en 

leidingen. Ook parallel in de kruin en talud liggen kabels en leidingen over het gehele 

traject. 

 

3.8 Wonen, werken, en recreatie 

Aan het dijktraject grenzen de bebouwing van de wijken Proosdijland en Molenland 

die zijn te bereiken vanaf de ontsluitingswegen naar de wijk Bozenhoven via de 

Anselmusstraat, de Viergang en de Graaf van Solmsstraat. De Prinses Beatrixlaan 

ten noorden van het plangebied is onderdeel van de oorspronkelijke Hoofdweg van 

de droogmakerij. 

Het Proostdijlaantje is een wandelpad die de genoemde straten verbindt. De 

begroeiing op het Proostdijlaantje veroorzaakt beschutting en privacy maar houd ook 

veel licht tegen. 

Duikers verbinden de waterweg 

met de Ringvaart 
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3.9 Omgevingsmanagement 

Om tot een goed en gedragen plan te komen worden bewoners, eventuele 

belangenorganisaties en de gemeente intensief bij de planvorming betrokken. Hierbij 

worden verschillende methodieken ingezet. Met de eigenaren van de dijk zullen 

bijvoorbeeld één-op-één gesprekken worden gevoerd waarbij uitleg wordt gegeven 

over de werkzaamheden. Ook zal er gevraagd worden naar de belangen van de 

eigenaren. De aanwonenden en de directe omgeving langs de dijk worden daarnaast 

op de hoogte gehouden over de voortgang door middel van (nieuws)brieven en 

bewonersavonden. Met belangenverenigingen en gemeente worden overleggen 

gevoerd. De resultaten uit deze overleggen worden geïntegreerd in het plan. 
 

3.10 Risico’s 

Bij de start in 2016 was het lastig om de opgave van de dijkverbetering in te passen 

in de omgeving. Er zouden veel bomen gekapt moeten worden. Door optimalisatie 

zijn de effecten op de omgeving veel kleiner geworden. Het dijklichaam heeft 

voldoende stabiliteit en hoeft niet meer versterkt te worden. Hierdoor ontstaan er veel 

minder conflicten met bomen.  

Het project is veranderd van ingrijpend naar een project dat beter past in de 

omgeving. Belangrijke risico’s blijven: 

 Bomen blijven een risico vormen voor de planning. Hier wordt door het 

projectteam zorgvuldig mee omgegaan. 

 Mensen begrijpen onvoldoende dat de impact van het project lager is 

geworden en hebben weerstand op basis van oude zienswijze. 
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4 Varianten voor ontwerp 

4.1 Groot onderhoud 

Het grootste gedeelte van het 

Proostdijlaantje wordt opgehoogd 

in het kader van groot 

onderhoud. Dit is een 

onderhoudsprogramma waarin 

dijken worden opgehoogd. 

Wanneer dit niet voor de hand ligt 

is een alternatievenstudie nodig. 

Voor een kruising met het 

Proostdijlaantje is dit het geval. 

Op de kruising met  de Graaf van 

Solmsstraat (fig. 8) is de dijk zo 

laag dat een ophoging met grond 

niet voor de hand ligt. Het 

gewicht van de ophoging, en de 

aansluiting op aangrenzende 

percelen zijn hier de reden van. 

Daarom wordt er voor dit stuk 

een alternatievenstudie gedaan 

waaruit blijkt wat de beste 

oplossing is aan de hand van de 

onderstaande 

ontwerpuitgangspunten. 

    Fig. 8 Kruising - Graaf van Solmstraat 

4.2 Ontwerpuitgangspunten 

Op basis van de ontwerpuitgangspunten (tabel 4) zijn er varianten opgesteld voor dit 

traject, metrering 500 t/m 600. 

 
In het uiteindelijke ontwerp moeten alle waarden en functies die bij de waterkering 

horen, zoveel mogelijk gewaarborgd zijn (zie hoofdstuk 4). Dat wil zeggen dat er een 

balans wordt gezocht tussen de technische maatregelen enerzijds en 

maatschappelijke waarden, functies en belangen anderzijds. 

Als het niet mogelijk is om nadelige effecten te voorkomen, worden er mitigerende en 

compenserende maatregelen genomen om de nadelige effecten zoveel mogelijk te 

beperken.  

 

 

Ontwerpuitgangspunten 

Veiligheid dijk 

 Hoogte, breedte en stabiliteit van de waterkering 

 Risico’s van dijkvreemde elementen moeten beheersbaar zijn 

Waterstaatkundig 

 Beheersing van veranderende waterhuishouding door de waterkering 

 Beheersing van gevolgen voor waterafvoer in de polder 

Infrastructuur 

 Behouden van huidige verkeersfunctie en verkeerssituatie voor vaar- en wegverkeer 
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Ontwerpuitgangspunten 

 Afvoer van hemelwater 

Wonen, werken en recreatie 

 Voorkomen van schade aan panden door wijziging waterkering 

 Bereikbaarheid woningen, bedrijven, recreatiegebied (continuïteit van bedrijfsvoering) 

 Betrachten van zorgvuldigheid, behouden van veiligheid, voorkomen van overlast en 

schade tijdens de uitvoering 

 Recreatieve functies 

Landschap & Cultuurhistorie 

 Bomen 

 Beeld en landschappelijke structuur 

Natuur 

 Behouden van huidige natuurwaarden en ecologische relaties 

 Verstoring fauna en flora in de aanlegfase 

 KRW Kader Richtlijn Water  

Cultuurhistorie en archeologie 

 Rekening houden met cultuurhistorische en archeologische waarden 

Beheer en Onderhoud 

 Beheerbaarheid 

 Onderhoudsinspanning 

 Duurzaamheid 

Kosten 

 Ontwerpen en uitvoeren tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten 

 Beheer en onderhoud 

Planperiode 

 Onderhoudscyclus 

Tabel 4: Ontwerpuitgangspunten dijkverbeteringen 

 

Onderhoudscyclus van 30 jaar is de doelstelling. Er is aanvullend geotechnisch 

onderzoek nodig om dit te onderzoeken. 

 

 

4.3 Alternatieven voor Graaf van Solmsstraat 

In het onderstaande figuur 9 is de ernst van het hoogte verschil tussen het bestaande 
maaiveld en de afkeurhoogte ter plaatse van de kruising met de Graaf van 
Solmsstraat duidelijk weergegeven. De afkeurhoogte is 1,78m-NAP waardoor er 
vermoedelijk moet worden opgehoogd tot 1,48m-NAP. Aanvullend grondonderzoek 
moet uitwijzen wat precies de aanleghoogte van het Proostdijlaantje gaat worden. 
 

Aangezien er bij het schouwen is geconstateerd dat er een beperkte hoeveelheid 

ruimte aanwezig is, wordt er op deze locatie een grondkerende constructie en een 

leggerwijziging als voorkeursvariant verwacht. Het is niet uitgesloten dat er 

uiteindelijk voor een andere oplossing wordt gekozen. Daarom is een varianten 

afweging gemaakt die hieronder is uitgewerkt. 
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Fig. 9 Hoogte kaart - Graaf van Solmsstraat 

 

4.3.1 Variant 1: Ophoging in grond 

De variant ‘ophoging in grond’ heeft een traditioneel karakter en staat vanuit 

esthetisch oogpunt mooi in het AGV beheersgebied. De dijk is opgebouwd uit klei,  

zand en een laag veen. De dijk kan het beste opgehoogd worden in klei. De hoogte 

van ophoging wordt in het algemeen bepaald door de planperiode en de zetting. Voor 

deze dijk geld een planperiode van 30 jaar en een zetting van ongeveer 1cm per jaar.  

In het dijkverbeteringsplan wordt de haalbaarheid verder onderzocht. 

 
De gevolgen van deze variant zijn: 
 

Veiligheid dijk 

- Door het ophogen van de kruising en het ruime talud ontstaat een veilig 

dijklichaam. 

- De verwachte zetting is bij een dergelijke ophoging extreem. Aanvullend 

geotechnisch onderzoek is noodzakelijk om de optredende zetting te 

berekenen. 

- Opmerking: Eventuele lichte ophoogmaterialen moeten worden onderzocht 

op haalbaarheid als alternatief voor klei.  

 

Infrastructuur 

- Kabels en leidingen komen dieper in de dijk te liggen, waardoor ze 

moeilijker bereikbaar worden bij storingen. Daarom moeten alle kabels en 

leidingen verlegd of vervangen worden. Daarbij komt dat te diepe kabels en 

leidingen in een dijk in strijd zijn met de bepalingen uit de Keur van AGV, 

omdat bij werkzaamheden aan de kabels te diep in de dijk gegraven moet 

worden. Om deze redenen moeten de kabels en leidingen bij een 
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dijkverhoging vaak verlegd of opgehaald worden. Daarom dienen alle 

kabels en leidingen te worden opgehaald bij een ophoging van de rijweg. 

- Na de ophoging behoud de rijweg haar oorspronkelijk functie. 

- Tijdens de werkzaamheden moet de weg worden afgesloten. 
 

Wonen, werken en recreatie 

- De opritten naar de percelen moeten worden uitgevlakt. De helling van die 

inritten wordt steiler. 

- De opritten blijven bereikbaar. Enig overlast tijdens de uitvoering bij 

onverharde weg en omleiding van de rijweg. 

 

Landschap en cultuurhistorie 

- Na de ophoging zullen verschillende bomen en begroeiing te maken krijgen 

met zuurstof tekort. Mogelijk overleven zij de ophoging niet.  

- De omgeving verliest haar groene karakter omdat het verwijderen van 

bomen en struiken noodzakelijk is.  

 

Natuur 

- De ophoging is van dermate volume dat de bomen langs de weg dit 

vermoedelijk niet overleven. 

 

Cultuurhistorie en Archeologie 

- Een bureaustudie, van een erkende partner binnen het raamcontract dijken, 

moet uitwijzen welke archeologische waarde deze locatie bezit.  

- Er is een klein risico op verstoring van de grondlagen met mogelijke 

archeologische waarde omdat er niet geroerd wordt in de grondlagen onder 

het wegprofiel. 

 

Beheer en onderhoud 

- Het zettingsgevoelige karakter zal periodiek onderhoud aan de weg nodig 

hebben. 

- Economisch is dit niet een duurzame oplossing. 

 

Kosten 

- De kosten van een dergelijke ingreep zijn door het vele grondverzet van te 

voren goed in te schatten omdat er berekend kan worden hoeveel grond er 

benodigd is voor de ophoging. (tijdelijke overhoogte (voorbelasting) moet 

blijken uit aanvullend geotechnisch onderzoek).  

 

Planperiode 

- Een planperiode van 30 jaar moet onderzocht worden op haalbaarheid door 

mogelijke optredende zettingen.  

 

4.3.2 Variant 2: Leggerwijziging 1 

 

Door het verleggen van de dijk zoals in onderstaand figuur 10 hoeft de kruising met 

de Graaf van Solmsstraat niet te worden opgehoogd. De groene lijn is het pad waar 

de kruin van de dijk dan komt te liggen. Vanaf de Prins Beatrixlaan naar de 

Bozenhoven om vervolgens terug te keren naar de bestaande referentielijn via de 

parkeerplaats van de Albert Heijn. Bij het waterschap noemt men dit een 

leggerwijziging. Het dijklichaam moet opnieuw worden berekend.  

 



  
 

  

 

 

 
17 april 2018 - Startnotitie Proostdijlaantje - 18.022042/BBV18.0211 - 02 23/32  

 

 
 

 
Fig. 10 Leggerwijziging  

 

 
 Veiligheid dijk 

- Door deze leggerwijziging wordt de referentielijn verplaatst naar hoger 

gelegen gebied. Hierdoor bevat de dijk voldoende waterkerende hoogte. 

- De aan de leggerwijziging parallel gelegen watergangen moeten worden 

ontkoppeld van het boezempeil omdat de dijk verlaten wordt en dus geen 

kerende hoogte heeft ten opzichte van het boezempeil. 

 

Waterstaatkundig 

- Een leggerwijziging heeft geen gevolgen voor het watersysteem als de 

duikers afsluitbaar worden gemaakt. 

- Afsluitbaar maken van duikers is nadelig omdat dit een regelsysteem is die 

moet worden beheerd, onderhouden en bestuurd. 

- Dempen of afsluiten van de watergangen heeft een nadelig effect op de 

grondwaterstand. 

- En kan er geen water worden in gelaten in de polder vanuit deze 

watergangen. 

 

Wonen, werken en recreatie 

- Door de leggerwijziging veranderen de kern- en beschermingszones. Dit 

heeft consequenties voor de omgeving omdat deze zones van de dijk naar 

grond van eigenaren verplaatst. Dit brengt beperkingen met zich mee die 

zijn terug te vinden in de Keur [lit. 8]. 
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- Daarnaast grenzen de parallelle watergangen die niet meer gekeerd worden 

door het Proostdijlaantje aan tuinen (zie figuur 11). Deze watergangen 

mogen door deze leggerwijziging niet in verbinding staan met de Ringvaart. 

- Er zal een nieuw peilgebied ontstaan met een lager vastgesteld peil, of de 

watergangen worden gedempt. 

- De grondwaterstand rondom de percelen daalt, wat kan leiden tot 

problemen met funderingen, zettingen, en verdroging.  

 

 
Fig.11 Watergangen die niet in verbinding mogen staan met Ringvaart 

 

Landschap en cultuurhistorie 

- Op het te beschouwen traject tussen metrering 500 – 600 wordt de 

bestaande kering verlaten. Dit betekent dat de huidige staat behouden blijft 

en afhankelijk is van de gemeentelijke plannen voor het beheer en 

onderhoud.  

- Het nieuwe dijk traject volgens het alternatief ‘leggerwijziging 1’ is volledig 

verhard hierin behoeven geen wijzigingen te worden gemaakt. Hierdoor blijft 

het landschap in de staat zoals deze is. 

 

Natuur 

- Bomen kunnen blijven staan op het traject tussen metrering 400 – 600. 

- Flora en fauna blijven hierdoor intact. 

 

Cultuurhistorie en Archeologie 

- Een bureaustudie, van een erkende partner binnen het raamcontract dijken, 

moet uitwijzen welke archeologische waarde deze locatie bezit.  

- Verwachting is dat er geen problemen ontstaan omdat er niet of nauwelijks 

wordt gegraven. 
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Beheer en onderhoud 

- Overleg met de gemeente is noodzakelijk over de periodieke ophoging die  

zij in de beheer en onderhoudscyclus hebben van de Prinses Beatrixlaan en 

de Bozenhoven.  

- De parkeerplaats is in eigendom van een particulier die de grond mogelijk 

verhuurt. Hierover zullen afspraken moeten worden gemaakt over de 

onderhoudscyclus en de hoogte van de parkeerplaats. 

 

Kosten 

- Een planperiode van 30 jaar moet onderzocht worden op haalbaarheid door 

mogelijke optredende zettingen en de onderhoudscyclus van de gemeente 

en particulier. 

- Uitvoeringskosten zijn er niet als de dijk op een de locatie van de 

leggerwijzing komt te liggen.  

- Werkzaamheden aan het dempen of afsluitbaar maken van watergangen 

bevatten uitvoeringskosten. Deze kosten zijn laag vergeleken met andere 

alternatieven. 

 

Planperiode 

- Onderhoudscyclus van 30 jaar is de doelstelling. Het buitendijks hoger 

gelegen gebied is minder zettingsgevoelig. Hierdoor is een grotere kans op 

een langere planperiode . 

- Aanvullend grondonderzoek ter plaatse van de parkeerplaats, Bozemhoven 

en de Prinses Beatrixlaan is nodig om de autonome zetting te berekenen. 
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4.3.3 Variant 3: Leggerwijziging 2 met grondkerende constructie (type 2) 

In de onderstaande twee figuren wordt gevisualiseerd waar de grondkerende 

constructie wordt geplaatst. Deze oplossing heeft een leggerwijziging tot  gevolg. 

Maar aan het watersysteem hoeft niets te worden gedaan. De huidige watergangen 

blijven in tact. Verandering van grondwaterstanden of waterpeilen is niet de 

verwachting. 

 

 
Figuur 12 grondkerende constructie 
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Figuur 13 leggerwijziging 2 

 

De leggerwijziging die nodig is bij deze variant verloopt via de blauwe lijn in 

bovenstaand figuur. Het bijbehorende grondlichaam ontstaat in de tuinen van de 

particulieren en dient op de juiste hoogte gebracht te worden.  

 
Veiligheid dijk 

- Door deze leggerwijziging wordt de referentielijn verplaatst over de 

constructie naar het op hoogte liggende deel in de Graaf van Solmsstraat 

(zie figuur 13). Hierdoor bevat de dijk voldoende waterkerende hoogte. 

 

Waterstaatkundig 

- Een leggerwijziging heeft geen gevolgen voor het watersysteem. Alle 

watergangen blijven verbonden met duikers en er is altijd een kerende 

hoogte aanwezig. 

- Het ophogen van de tuinen kan de grondwaterstand iets doen veranderen. 

Maar dit zal door de tijd weer stabiel worden. 

 

Infrastructuur 

- Er worden geen kabels en leidingen gekruist met de grondkerende 

constructie. 

- Alle wegen blijven toegankelijk. Er wordt niets aan verandert. Alleen tijdens 

de uitvoering zal de weg op een aantal dagen tussen 7 – 16u niet 

doorgankelijk zijn. 

- Omdat de rijweg niet opgehoogd wordt is er een langere onderhoudscyclus 

waardoor overlast voor omwonenden, door minder ophoog werkzaamheden 

aan de weg, beperkt blijft. 
 

Wonen, werken en recreatie 

- Door de leggerwijziging veranderen de kern- en beschermingszones. Dit 

heeft consequenties voor de omgeving.  

- De tuinen van de twee aangrenzende percelen moeten worden opgehoogd 

om de grondkerende constructie in orde te maken.  
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Landschap en cultuurhistorie 

- De kruising krijgt een ander aanzicht door deze variant. Het is als een 

verkeersluis met opstaande wanden met een industriële aanblik. 

- De groenstrook aan de kant van de tuinen wordt mogelijk verwijderd en 

nieuw aangeplant. Verder kunnen de bomen binnendijks blijven staan en 

behoud het Proostdijlaantje haar groene karakter. 

 

Natuur 

- Bomen aan de rand van de tuinen hebben kans op verwijdering afhankelijk 

van de mate van ophoging. 

- Flora en fauna zullen hier positieve of negatieve gevolgen aan ondervinden.  

- In de tuinen is ruimte voor compensatie als dit gewenst is door de 

bewoners. 

 

Cultuurhistorie en Archeologie 

- Een bureaustudie moet uitwijzen welke archeologische waarde deze locatie 

bezit.  

- Als het een archeologisch waardevol gebied betreft dan kan dit gevolgen 

hebben bij het funderen van de constructie op de zandlaag.  

 

Beheer en onderhoud 

- Onderhoud in de tuinen is in beheer van de eigenaren. Deze moeten de tuin 

op hoogte houden. 

- Vanaf de Graaf van Solmsstraat is de constructie goed te inspecteren. 

Vanuit de tuinen wat minder omdat dit particulier terrein is. 

 

Kosten 

- Een planperiode van 30 jaar moet onderzocht worden op haalbaarheid door 

optredende zettingen in de tuinen.  

- Een waterkerende constructie ‘Type 2’ (140meter) wordt o.b.v. kentallen 

geschat op €800/m
1
. 

- De overige meters worden uitgevoerd in een grondophoging die wordt 

geschat op €400/m
1
. 

 

Planperiode 

- Onderhoudscyclus van 30 jaar is de doelstelling. Aanvullend 

grondonderzoek ter plaatse van de tuinen moet uitwijzen wat de 

zettingsgevoeligheid is en hoe de ondergrond reageert op het ophogen van 

de tuinen. 
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4.4 Variant 4: Noodconstructie 

Een noodkering in de vorm van een balgstuw, of een schotbalken constructie kan 

uitkomst bieden als alle andere alternatieven af vallen. 

Indien dit als een kansrijke alternatief wordt geacht kan dit in de ontwerpfase verder 

worden uitgewerkt. 

 

 
Figuur 14: Balgstuw 

 
Veiligheid dijk 

- De dijk is veilig maar afhankelijk van het monteren bij hoog water. 

 

Infrastructuur 

- Er is geen verkeer mogelijk op de kruising Graaf van Solmsstraat tijdens het 

in gebruik nemen van de stuw. 

 

Wonen, werken en recreatie 

- Woonwijken blijven toegankelijk alleen via een verkeersomleiding. 

 

Landschap en cultuurhistorie 

- De balgstuw of tubebarrier wordt uitgerold ter plaatse van het wandelpad en 

kruist over de Graaf van Solmsstraat. 

 

Beheer en onderhoud 

- Er dienen periodieke testen gedaan te worden zodat er geen onzekerheid 

bestaat over het functioneren van de noodkering. 

 

Kosten 

- De kosten zijn minimaal ten opzichte van civiele alternatieven. 

 

4.5 Voorkeursvariant 

Door de voor en nadelen op een rij te zetten komt het projectteam tot een voorstel 

dat verder wordt uitgewerkt in het Ontwerp Dijkverbeteringsplan (ODVP). In de 

raming voor dit project is in eerste instantie uitgegaan van ‘Leggerwijziging 2’  

waterkerende constructie’ als beste alternatief. Dit alternatief heeft als grote voordeel 

dat het watersysteem in tact blijft, de bestemming van de kruising gelijk is en hierdoor 

de impact op de omgeving minimaal. 
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5 Planning en financiën 

5.1 Planning 

In de tabel hieronder staan de te doorlopen stappen en de geschatte doorlooptijden. 

De uitvoering van de dijkverbetering staat gepland vanaf medio 3
e
  kwartaal van 

2018. De planning is gericht op het doorlopen van het traject aan de Graaf van 

Solmsstraat. Het groot onderhoud voor het overige deel wordt eind 2018 uitgevoerd. 

 
Planning 

mrt -mei 2018 
 

- Planvoorbereiding 

- Inspraakperiode en eventueel verwerking zienswijzen 

- Parallel overleg met perceeleigenaren en andere 
belanghebbenden 

jun – sept 2018 
 

- Bestuur van waterschap Amstel, Gooi en Vecht stelt definitief 
dijkverbeteringsplan vast 

- Gedurende 6 weken mogelijkheid beroep en daarna eventueel 
hoger beroep 

- Afronding overleg met perceeleigenaren en andere 
belanghebbenden 

- Eventueel opleggen gedoogplicht 

okt – dec 2018 - Voorbereiding ten behoeve van uitvoering 

jun 2019 
 

- Start uitvoering 

sept 2019 
 

- Nazorg 

Tabel 5 Indicatieve planning 
 
Wanneer de werkzaamheden om vergunning-technische redenen niet in 2018 

kunnen worden uitgevoerd, of als er juridische procedures worden opgestart of 

moeizaam overeenstemming wordt bereikt met grondeigenaren, zal het gehele 

project mogelijk in 2019 worden uitgevoerd. 

5.2 Financiën 

De kosten voor de planvorming (voorbereiding) en de uitvoering inclusief aanleg van 

de voorkeursvariant, ‘Leggerwijziging 2’  waterkerende constructie, worden globaal 

geraamd op € 930.000,- inclusief BTW en inclusief 10% onvoorziene projectkosten. 

Dit bedrag komt voort uit een ervaringswaarde.  

 

In dit bedrag zijn tevens de bepalende eigenschappen van dit project in acht 

genomen. Deze eigenschappen zijn de stedelijke ligging, het behouden van de 

omgevingskenmerken en de integrale project aanpak.   

 

De kosten voor het waterschap Amstel, Gooi en Vecht worden betaald uit het krediet 

voor het dijkverbeteringsprogramma 2015 – 2020 (BBV16.0124). 

 

Het geraamde bedrag is inclusief de eventuele kosten voor vergoedingen volgens de 

“Richtlijnen voor medegebruik bij verbetering van secundaire dijken” en exclusief de 

eventuele kosten voor vergoedingen voortvloeiend uit de ‘Verordening 

Schadevergoeding AGV’ [lit. 7].  

 

 

Subsidie 

Voor dit project zijn geen subsidies mogelijk. 
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AGV/Waternet 

Korte Oudekerkerdijk 7 

Postbus 94370 

1090 GJ Amsterdam 

Tel. 0900 93 94 (20 cent per gesprek + u gebruikelijke belkosten) 

 

Het Waterschap Amstel, Gooi een Vecht is verantwoordelijk voor dijken, vaarwegen, 

waterpeil en kwaliteit van het oppervlaktewater in het stroomgebied van de Amstel en 

de Vecht, en in het Gooi.  
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