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Waternet: 
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19.00 uur inloop 

19.30 uur uitleg proces dijkverbetering

Nico van den Berg 

projectleider

20.00 uur start gesprekstafels

mogelijkheid individuele vragen

Programma



Dijkverbetering Amsteldijk

Opgave 

• 2,1 km dijk

• dijk moet voldoen aan veiligheidseisen

• dijk ophogen en op sommige stukken 

versterken

• doel: beschermen polder tegen overstroming





Dijkverbetering Amsteldijk

Opgave 

Belanghebbenden:

• bewoners/ondernemers

• belangenverenigingen (o.a. Dorpsraad)

• Hoogheemraadschap Rijnland

• Gemeente Aalsmeer

• wegbeheerder 

• rioolbeheerder

• Provincie Noord Holland



Opgave

Bijzonderheden: 

• Veel maatwerk door verbetermaatregelen 

t.b.v. dijk en aanpak riolering

• Idem: kabel- en leidingbedrijven

• Fort; nieuwe eigenaar, lekkage polderzijde

VRAGEN: Tafel ‘Techniek’



Dijkverbetering Amsteldijk

Wat is er al gebeurd?

• Gesprekken met omwonenden

• Nieuwe teamleden

• Review en aanvullend werk

• Variantenanalyse 

• Voorkeursvariant aangescherpt

• LCA + Natuuronderzoeken

• Overleg Hoogheemraadschap Rijnland

• Overleg gemeente Aalsmeer (o.a. over riolering)

• Overleg nutsbedrijven (kabels en leidingen)

• Leggerwijziging



Proces 

Programma Startnotitie
Ontwerp-

dijkverbeteringsplan 
Inspraak

Verwerken 
zienswijzen 

dijkverbetering

Definitief 
dijkverbeteringsplan 

Bestek en 
aanbesteding 

Uitvoering

Bestuurlijke vaststelling Bestuurlijke vaststelling

Bestuurlijke vaststelling



Dijkverbetering Amsteldijk

Huidige planning 

april 2019 bewonersavond

2e kwartaal 2019 uitwerken ontwerp

3e kwartaal 2019 presentatie ontwerp, 2e

bewonersavond

4e kwartaal 2019 inspraak en definitief plan

1e helft 2020 uitwerking en vergunningen

2e helft 2020 aanbesteding en 

voorbereiding uitvoering

begin 2021 start uitvoering, 3e

bewonersavond



Het betrekken van de omgeving

• In gesprek

• Afstemming met belanghebbenden (organisaties)

• Bewonersavonden

• Interviews

• Klankbordgroep

• Keukentafelgesprekken (vervolg op gesprekken in 

het verleden)

• Inzetten klankbordgroep

• Inzetten omgevingsmanager

• Vastleggen en terugkoppelen

• Omgevingsafspraken

hoe doen we dat bij AGV?



Dijkverbetering Amsteldijk

Klankbordgroep 

Doel en taken worden in de 1e bijeenkomst gedefinieerd

Wie nemen deel?

Bewoners: Peep Docter, Alex van Groningen, 
Hein Kea, Raymond Kok, Frans Kuipers,
Hans Onderwater, Gerard Röling, 
Tom Schaatsbergen, Jos Valentin, 
Jan Westerhof, Peter Wolterman, 
Machiel van Zanten

Dorpsraad: Ulla Eurich

Gem. Aalsmeer: Marcel Clewits

HH Rijnland: Adrian Boogaard

Waternet: Nico van den Berg, Mirle van Huët

Adviseur: Bart Hulsbos



Omgevingsafspraken

Wat is het?

Een document (overeenkomst) dat tot stand is gekomen 

door overleg tussen belanghebbende partijen en het 

waterschap.

Wat staat erin?

• uitgangspunten van het project

• opsomming van de diverse belangen

• gedragsnormen: hoe zal de uitvoering plaatsvinden?

• (ruimtelijke) impact en mitigatie: bijv. bomen, verkeer

• baten: voorzieningen (bijv. recreatie, glasvezel) 

• communicatie en afspraken over naleving

VRAGEN: Tafel ‘Proces en communicatie’



Dijkverbetering Amsteldijk

Informatiemarkt

4 gesprekstafels: 

• Techniek 1

• Techniek 2

• Riolering (gemeente)

• Proces en communicatie

Vragen-box:

Geen tijd, wel een vraag? 
Schrijf uw vraag op en stop deze in de vragen-box.  



agv.nl/kudelstaartseweg

kudelstaartseweg@waternet.nl

Twitter: #DijkKudelstaart

Communicatie



Vragen?
Bedankt voor uw aandacht!

https://www.rijnland.net/

