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1 Inleiding 

Dijken zorgen ervoor dat de polders droog blijven. Waterschap Amstel, Gooi en 

Vecht (AGV) onderhoudt de dijken. De uitvoerende organisatie van het waterschap 

is Waternet, zij voeren de maatregelen uit die het waterschap opstelt.  

De Amsteldijk beschermt de polder tegen het hoger gelegen water uit de rivier de 

Amstel. Op sommige stukken is er onderhoud aan de dijk nodig. Hierdoor blijft 

deze hoog en sterk genoeg. 

 

Op sommige plaatsen zijn de oevers niet in goede staat, of staan er objecten in de 

dijk die niet voldoen aan de veiligheidseisen. Waar dit nodig is, wordt dit ook 

verbeterd. 

1.1 Projectgebied 

Het projectgebied ligt aan de westzijde van de Amstel en begint bij de 

Riekermolen. Van daar loopt deze richting het zuiden, naar Ouderkerk aan de 

Amstel onder de A9. Dit traject wordt in de startnotitie ‘Amsteldijk’ genoemd. In 

de figuur hieronder is dit traject aangeven met een rode lijn. 

 

De dijk ligt grotendeels in de gemeente Amstelveen (provincie Noord-Holland). Dit 

deel beschermt de ‘Middelpolder onder Amstelveen’. Het deel bij de Riekermolen 

ligt in de gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuid (provincie Noord-Holland) en 

beschermt de ‘Binnendijkse Buitenveldertse polder’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1.1 Projectgebied Amsteldijk 
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Het waterschap heeft alle dijken opgesplitst in deeltrajecten. In het projectgebied 

Amsteldijk liggen twee trajecten. In het zuiden ligt het traject ‘Amsteldijk-Noord; 

Middelpolder’ onder Amstelveen (A02-133B). Dit traject begint net ten zuiden van 

de A9 en loopt door naar het noorden. Het traject eindigt bij de T-splitsing met de 

Kalfjeslaan.  

 

Het stukje vanaf de T-splitsing tot aan de Riekermolen valt onder het traject 

‘Amsteldijk (zuid) Amstelpark Buitenveldertsepolder, nummer 1610’ (A02-128B). 

Dit stuk ligt in de gemeente Amsterdam en ruim tweehonderd meter lang. 

1.2 Gebiedsgerichte aanpak 

De dijk ligt in de boezemring 8 ‘Amstelland-West’. De totale lengte van de dijken 

in deze boezemring is 76 kilometer. Hiervan voldoet reeds ruim 36  kilometer aan 

de veiligheidseisen. Ongeveer tien kilometer wordt getoetst in de periode 2016 en 

2017. 

 

In 2012 is de gedetailleerde toetsing van de regionale waterkeringen afgerond. Op 

basis hiervan is het “Uitvoeringsprogramma regionale waterkeringen 2017-2024” 

opgesteld. Hierin is gekozen voor een gebiedsgerichte aanpak, waarbij de 

maatregelen integraal worden uitgevoerd.  

 

In het kader van het nieuwe programma zijn diverse dijkverbeteringsprojecten 

opgestart. In de onderstaande tabel staat een overzicht van de huidige status van 

de dijken in boezemring 8 en de stand van zaken van de opgestarte projecten.  

 

In bijlage I is een tabel en kaart weergegeven van de boezemring en de 

dijkverbeteringsprojecten die hier liggen. Op de kaart staat welke dijken 

voldoende scoren en welke dijken aanvullend onderzocht of verbeterd moeten 

worden. Door middel van kleuren is de globale planning inzichtelijk gemaakt. 

 

Daarnaast wordt verbinding gezocht met ruimtelijke inrichtingsprojecten die raken 

aan dit gebied. Meekoppelkansen om de Amstellandboezem (met o.a. De Amstel, 

Kromme Mijdrecht en Groote Heicop) robuuster te maken kunnen verder worden 

onderzocht in dit dijkverbeteringproject. 

1.3 Doel startnotitie 

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

belangen, de geraamde kosten en de uitgangspunten voor de verdere 

planvorming. Ook geeft de startnotitie inzicht over het te volgen 

planvormingsproces. Het doel van deze startnotitie is om de commissie van advies 

en bijstand te informeren over het dijkverbeteringsproject.  

1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk twee staat de probleembeschrijving. Hierin staat aan welke 

veiligheidseisen de dijk moet voldoen en wat de uitkomst is van het onderzoek 

naar de dijkveiligheid. Het wettelijk kader waaraan het proces en de maatregelen 

moeten voldoen, staat in hoofdstuk drie. De belangrijke landschappelijke-, 

natuurlijke-, cultuurhistorische-, archeologische waarden en het (recreatief) 

medegebruik van de dijk staan beschreven in hoofdstuk vier. In hoofdstuk vijf 

staan de verschillende oplossingen om de dijk te verbeteren. Tot slot staat in het 

allerlaatste hoofdstuk een beschrijving van de verwachte planning en financiën.  
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2 Probleembeschrijving 

In dit hoofdstuk staat waarom het nodig is om de dijk te verbeteren en aan welke 

eisen de dijk moet voldoen.  

2.1 Veiligheidseisen 

De dijk moet de polder beschermen tegen een overstroming. Daarom moet deze 

hoog en sterk genoeg zijn. Bij het vaststellen van de veiligheidseisen, wordt 

rekening gehouden met de gevolgen van een overstroming. Hierbij spelen de 

economische waarde en het grondgebruik in de polder een grote rol. De 

veiligheidsnorm voor de Amsteldijk is ‘vijf’. Dit is de hoogte veiligheidsklasse. 

Hierbij hoort van overstromingsfrequentie van het boezempeil van 1/1000.  

 

De veiligheidsnormen en eisen van de dijk staan beschreven in de 

Waterverordening Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht.1 Het waterschap is 

de beheerder van de dijk en moet de dijk toetsen op hoogte en stabiliteit. Als blijkt 

dat de dijk niet voldoet aan de veiligheidseisen, moet het waterschap deze 

verbeteren. 

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 tien 

centimeter marge (waakhoogte) aangehouden in verband met scheefstand door 

opwaaiing en golfoverslag. De afkeurhoogte van de Amsteldijk is tien centimeter 

boven het N.A.P.Onder invloed van het eigen gewicht van de dijk en slappe 

(veen)bodem zakt de dijk gemiddeld één centimeter 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. 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 dertig jaar de 

afkeurhoogte zal bereiken.  

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. 

De stabiliteit is onderzocht door grondmonsters, 

metingen en berekeningen. De uitkomst hiervan 

wordt vergeleken met de veiligheidseisen.        Figuur 2.1  Dijkstabiliteit 

2.2 Toetsingsresultaten 

De dijk is ongeveer vijf kilometer lang. Langs de dijk zijn diverse boringen, 

metingen en inspecties uitgevoerd. Op basis hiervan zijn berekeningen gemaakt.2 
3 4 5 6 7 8 9  Uit de onderzoeken blijkt welke delen van de dijk wel en niet voldoen 

aan de veiligheidseisen. In de tabel hieronder staan de onderzoeksresultaten op 

basis van de nieuwe leidraad uit 2015.10 Hierbij is rekening gehouden met een 

planperiode van dertig jaar. 
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Dijktraject Lengte Onvoldoende Voldoende 

  Totaal Hoogte Stabiliteit Totaal 

A02-133B 4,9 4,0 4,0 1,7 0,9 

A02-128B 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 

Totaal 5,0 4,1 4,1 1,7 0,9 

Tabel 2.1  Onderzoeksresultaten (km) 

 

De dijk is over een lengte van ruim vier kilometer afgekeurd op hoogte en bijna 

twee kilometer van de dijk voldoet niet aan de stabiliteitseisen. Ongeveer een 

kilometer van de dijk is goedgekeurd. 

2.3 Doelstelling 

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

te laten voldoen. Daarbij wordt rekening gehouden met de bestaande waarden en 

functies van de dijk en de omgeving.  
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3 Beleid en regelgeving 

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

dijkverbetering. Ook staat er een beschrijving van het besluitvormingsproces. 

3.1 Planprocedure 

3.1.1 Projectplan 

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

een waterstaatswerk, een projectplan (lees: dijkverbeteringsplan) worden 

opgesteld. Het plan bevat een beschrijving van het werk en de manier waarop het 

werk wordt uitgevoerd. Daarnaast bevat het plan een beschrijving van de 

voorzieningen gericht op het ongedaan maken of beperken van de nadelige 

gevolgen van de uitvoering van het werk. 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 eerst het ontwerp-dijkverbeteringsplan ter inzage wordt gelegd. 

Hierop kunnen belanghebbenden een zienswijze kenbaar maken gedurende een 

periode van zes weken. Na de vaststelling van het definitieve dijkverbeteringsplan 

hebben belanghebbenden 6 weken de tijd om in beroep te gaan bij de rechtbank 

en daarna eventueel in hoger beroep bij de Raad van State. Op het 

dijkverbeteringsplan is de crisis- en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat 

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

direct ingediend moeten worden.  

3.1.2 Leggerwijziging 

Omdat de werkzaamheden niet binnen het bestaande leggerprofiel blijven, wordt 

de legger aangepast. 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 de leggerwijziging 

verwerkt in het dijkverbeteringsplan en loopt de procedure voor vaststelling gelijk 

met de procedure voor vaststelling van het dijkverbeteringsplan.  

3.1.3 M.e.r.-beoordeling 

Volgens de Wet Milieubeheer moet het waterschap 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 samen met de vaststelling van het ontwerp-

dijkverbeteringsplan.  

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

6.3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar of 

beroep mogelijk is, tenzij belanghebbenden hierdoor los van het voor te bereiden 

besluit rechtsreeks 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. 
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3.2 Vergunningen en meldingen  

Voor de uitvoering van de dijkverbetering zijn vergunningen nodig van andere 

overheden. Er moet bijvoorbeeld een omgevingsvergunning worden aangevraagd. 

Als het dijkverbeteringsplan wordt uitgewerkt zal duidelijk worden welke 

vergunningen precies nodig zijn.  

3.3 Afspraken grondeigenaren 

De Amsteldijk is grotendeels in eigendom van AGV 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” leidend, die wordt vastgesteld samen met het 

dijkverbeteringsplan.11 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 Schadeverordening AGV”. 12 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 Dagelijke Bestuur van AGV wordt 

opgelegd.  

3.4 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 2011.13  

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

‘Beleidsregel Kabels en leidingen en dijkverbeteringswerkzaamheden’ behorende 

bij de ‘Verordening Schadevergoeding AGV’. 
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4 Gebiedsbeschrijving 

In het gebied zijn diverse landschappelijke-, natuurlijke-, cultuurhistorische en 

archeologische (LNCA-) waarden. Deze waarden en het (recreatief) medegebruik 

worden in dit hoofdstuk beschreven. 

4.1 Waterstaatkundig 

Voor het gebruik van de polder is het belangrijk dat deze niet te nat of te droog is. 

Als er door regenval teveel water in de polder komt, wordt overtollig water naar de 

Amstel gepompt. Als het te droog is wordt er Amstelwater via een inlaat de polder 

ingelaten. De funderingen van de woningen mogen niet te droog staan en hebben 

daarom vaak een hoogwatervoorziening. 

 

De dijk bestaat grotendeels uit veen en klei. Voor de stevigheid van de dijk is het 

belangrijk dat deze niet te nat of te droog is. Onderaan de dijk liggen vaak 

teensloten, die het water opvangen dat onder de dijk door stroomt. Zo blijft de 

dijk nat genoeg.  

4.2 Infrastructuur 

Op de Amsteldijk ligt een geasfalteerde weg en diverse paden. De weg is een 

belangrijke ontsluitingsweg voor de bewoners en recreanten. En wordt verder 

intensief gebruikt door fietsers, vooral scholieren en forenzen. Het jaagpad wordt 

vooral gebruikt door recreanten, maar ook op gedeelten door bewoners als 

trottoir, wanneer deze ontbreekt aan de woningzijde. 

4.3 Wonen, werken en recreatie 

Direct aan de dijk liggen circa 150 panden, een aantal horecagelegenheden en 

diverse bedrijven. De agrarische gedeelten zijn hoofdzakelijk in gebruik als 

landbouwgrond of grasland. 

 

De functies wonen en werken zijn zeer duidelijk aanwezig. Zaken als 

bereikbaarheid en kwaliteit van de woonomgeving spelen een belangrijke rol. 

Wonen en werken hangt verder nauw samen met de functie infrastructuur. Het 

woongenot komt tot uiting in bijvoorbeeld uitzicht. 

 

De dijk ligt in het recreatief uitloopgebied van de bewoners van Amstelveen en 

Amsterdam. Dit wordt ook wel de Amstelscheg genoemd. De Amsteldijk en de 

Amstel zijn een belangrijke doorgaande (recreatieve) route tussen Ouderkerk en 

Amsterdam. En wordt veel gebruikt door wandelaars, maar er loopt geen officiële 

wandelroute. Er zijn wel diverse fietsroutes zoals de Knooppuntenroute Ronde 

hoep route, Groene as, Vogelfietsroute Amstelland en Rond de Amstelroute.  

 

In Ouderkerk aan de Amstel ligt een klinkerweg met trottoir. Hier zijn diverse 

restaurants en cafés te vinden. Ook de Riekermolen is een belangrijke toeristische 

trekpleister.  
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4.4 Landschap, Natuur, Cultuurhistorie en Archeologie 

Om de landschappelijke-, natuurlijke-, cultuurhistorische- en archeologische 

waarden van het plangebied in beeld te brengen is onderzoek gedaan. In de 

volgende paragrafen volgen per onderdeel samenvattingen van de resultaten van 

dit onderzoek.14 15 

4.4.1 Landschap 

Langs de dijk liggen weilanden met verspreide bebouwing. Dit zijn vooral 

woningen, boerderijen en bedrijven. De dijk, de oude polderwegen en het 

weidegebied zijn de laatste tijd nauwelijks veranderd. De Amstel is al een lange 

tijd een belangrijke transportroute van en naar Amsterdam.  

 

De dijk ziet er niet overal hetzelfde uit. Dit komt vooral door de variatie in de 

bebouwing en beplanting. Er staan verschillende soorten bebouwing: van rijtjes 

arbeiderswoningen tot vrijstaande villa’s en buitenplaatsen. In Ouderkerk staat 

veel bebouwing. Hier ziet de dijk er anders uit dan bij de open polder. 

 

Op de plekken waar geen bebouwing staat, is er een vrij uitzicht op de open 

polder. Hier is het steile talud van de dijk en het hoogteverschil tussen de dijk en 

de polders goed te zien. Langs de Amstel is het talud vaak flauw en een paar 

meter breed.  

4.4.2 Natuur 

In totaal staan er circa vierhonderd bomen langs de dijk. Hiervan hebben er 

ongeveer dertig een beeldbepalende of cultuurhistorische waarde. De meeste 

bomen staan bij de bebouwing. Er staan verschillende bomen met holtes. Deze 

zijn geschikt als verblijfplaatsen voor vleermuizen.  

 

Het gebied rondom de dijk is geschikt als broedgebied voor vogels, zoals de 

houtduif en de knobbelzwaan. Ook de bittervoorn en de kleine modderkruiper zijn 

langs de dijk gezien. En er kunnen beschermde zoogdieren voorkomen. In het 

ecologisch werkprotocol wordt opgenomen hoe er het best gewerkt kan worden, 

zonder deze soorten te verstoren. 

 

Er zijn twee beschermde plantensoorten gevonden. Dit zijn de rietorchis en de 

brede orchis. De zwanenbloem en de gewone dotterbloem kunnen hier ook staan. 

Voor deze soorten geldt een zorgplicht. Het gebied is geschikt voor reptielen, maar 

deze komen er niet voor. Uit het onderzoek blijkt dat er naar verwachting geen 

beschermde insecten en ongewervelde dieren leven.  

4.4.3 Cultuurhistorie 

De Amstel is oorspronkelijk een veenstroom tussen Uithoorn en het IJ. De rivier 

heeft op sommige plaatsen klei afgezet op het veen, waardoor de oeverwallen zijn 

ontstaan. In de 12de en de 13de eeuw wordt het moerassige Amstelland 

ontgonnen, door middel van een onregelmatige strokenverkaveling. Tussen de 

percelen zijn een paar openbare looppaden uitgespaard (loopvelden). Omdat de 

polder blijft dalen, moet de dijk steeds verder worden opgehoogd. Hierdoor wordt 

het hoogteverschil tussen de polder en het waterpeil steeds groter. 

 

Sinds de Middeleeuwen is de Amstel steeds verder aangepast voor het vervoer van 

goederen en personen. In de 17e eeuw wordt er een jaagpad aangelegd voor de 

trekvaart. Ouderkerk aan de Amstel wordt daardoor een belangrijke halteplaats 

voor de trekschuit naar Amsterdam. En In 1824 wordt de vaarweg verbeterd.  

 

De historische kern van Ouderkerk aan de Amstel is een beschermd dorpsgezicht. 

Hier staan ongeveer veertien beschermde rijksmonumenten. Dit zijn vooral 
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woonhuizen, maar ook een restaurant, café, theehuis en een herberg. De zestien 

‘Scheidershuisjes’ langs de Amsteldijk Noord 1c tot 16 zijn ‘gemeentelijk 

beschermd stad- of dorpsgezicht’ met cultuurhistorische waarde. 

 

Langs de rest van de dijk staan ook veel historische gebouwen. Er staan ongeveer 

18 rijksmonumenten, één provinciaal monument, 23 gemeentelijke monumenten 

en drie monumentale groenelementen. Een aantal voorbeelden zijn de banpaal uit 

1625, de buitenplaatsen Wester-Amstel en Overmeer, de kruitmolen en het 

gemaal Middelpolder Machineweg. 

4.4.4 Archeologie 

Mogelijk hebben er in het Neolithicum en in de IJzertijd-Romeinse tijd mensen in 

dit gebied gewoond. Maar hier zijn geen sporen van gevonden. In de buurt van het 

projectgebied is er wel aardewerk uit de IJzertijd-Romeinse tijd gevonden. Rond 

de late 10e of 11e eeuw trekken de eerste boeren het veen in. In de 11e en 12e 

eeuw wordt het gebied op grote schaal ontgonnen voor de landbouw. En vanaf de 

15e en 16e eeuw wordt er ook turf gewonnen. 

 

De dijk ligt op een strook onverveend bovenland. Net onder het maaiveld of onder 

de dijk liggen er mogelijk huisplaatsen uit de Late Middeleeuwen. Veel sporen zijn 

verdwenen door oxidatie of door bodemingrepen. Maar op sommige plekken ligt er 

een kleilaag overheen. Hier zijn de sporen beter bewaard. Ook kunnen er 

opgeworpen klei- en veenpakketten gevonden worden uit de beginfase van de 

Amsteldijk. 

 

In de 15e eeuw wordt de eerste buitenplaats aangelegd. Maar de meeste 

buitenplaatsen worden in de 17e en 18e eeuw gebouwd. In de 19e eeuw raken 

deze in verval en worden er boerderijen gebouwd. Bij de buitenplaatsen 

Kostverloren/ Ruischenstein en Tulpenburg zijn er misschien funderingsresten en 

sporen van de tuin (muren, grachten en vijvers) vindbaar. 

 

De maatregelen om de dijk te verbeteren kunnen de archeologische sporen 

aantasten. Het ‘archeologisch bodemarchief’ wordt het meest aangetast door het 

verleggen van de teensloten onderaan de dijk. 

 

De dijk ligt in een ‘aardkundig waardevol gebied’. Hiervoor is apart beleid 

opgesteld door de gemeente en de provincie. Voordat de maatregelen worden 

uitgevoerd wordt er aanvullend onderzoek gedaan. Het onderzoek en de 

voorgenomen maatregelen worden afgestemd met het bevoegd gezag en voldoet 

daarmee aan de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie.16  

4.5 Belanghebbenden 

Naast de genoemde functies en waarden zijn er verschillende belanghebbenden bij 

de verbetering van de dijken. Hierbij moet onder andere gedacht worden aan 

eigenaren en bewoners van de betreffende percelen, pachters, ondernemers, 

nutsbedrijven, de gemeente Amstelveen, Amsterdam en de provincie Noord-

Holland. 

 

Betrekken omgeving 

Aan het begin van het proces wordt er een stakeholderanalyse uitgevoerd. Hierin 

wordt geïnventariseerd welke belangen er spelen in het gebied. Op basis van deze 

informatie kan het proces met de verschillende stakeholders worden ingericht. 

Daarnaast kan er een inschatting worden gemaakt van de complexiteit. Voor zover 

het binnen de geldende kaders past, worden de wensen, kennis en zorgen vanuit 

de omgeving meegenomen in het ontwerp. Deze worden in een 

omgevingsconvenant opgenomen. 
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De omgeving wordt al in een vroeg stadium betrokken. Via een de website 

www.agv.nl/plannen/dijken/amsteldijk worden ontwikkelingen in de 

planvormingsfase gecommuniceerd. Ook worden de ontwikkelingen besproken in 

een klankbordgroep. En wordt er een informatie avond georganiseerd, waarin de 

informatie uit de startnotitie wordt gepresenteerd. 

 

Provincie 

De provincie Noord-Holland is een belanghebbende partij o.a. op het gebied van 

ecologie (EHS), milieu, inrichting/gebiedsplannen, vergunningen enz. En de 

provincie is toezichthouder op waterschappen.  

De provincie is bezig met de voorbereiding om de brug bij Ouderkerk te 

vervangen. De uitvoering staat in 2018 gepland. De werkzaamheden worden in 

een zo vroeg mogelijk stadium met elkaar afgestemd. 

 

 

Gemeente 

De gemeenten Amstelveen en Amsterdam zijn belanghebbende partijen voor de 

openbare ruimte, vergunningen en infrastructuur, zoals wegen, fietspad, openbare 

verlichting, verkeersinrichting. 

 

Omwonenden, direct belanghebbenden 

Langs het dijktraject zijn diverse perceeleigenaren, omwonenden en bedrijven, die 

verschillende belangen hebben. De omwonenden, aangevuld met belanghebbende 

organisaties en ondernemers in de directe omgeving, worden betrokken in de 

planvorming door middel van een Klankbordgroep.  

 

Nutsbedrijven 

Bij het opstellen van het plan en het ontwerp wordt bekeken of de 

werkzaamheden aan de dijk invloed hebben op de bestaande nutsvoorzieningen en 

de toekomstige onderhoudswerkzaamheden. In overleg met hen, worden er 

oplossingen gezocht voor eventuele knelpunten. 
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5 Dijkverbeteringsmaatregelen 

Er zijn verschillende mogelijkheden om de dijk te verbeteren. In het ontwerp kan 

een combinatie van de varianten opgenomen worden. In dit hoofdstuk staan de 

meest kansrijke maatregelen beschreven en de uitgangspunten voor het ontwerp. 

Na vaststelling van de Startnotitie wordt een afweging gemaakt op het gebied van 

de dijkverbeteringsmaatregelen, op basis van belangenafweging met de omgeving 

en de inpassing van de maatregelen in het bestaande landschap. In het Ontwerp 

dijkverbeteringsplan wordt de voorkeursvariant uitgewerkt.  

5.1 Uitgangspunten en kaders 

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.  

T

Tabel 5.1 Stappenplan dijkverbetering 

 

Het voorkeursontwerp wordt opgesteld op basis van onderstaande 

uitgangspunten: 

- De nieuwe leidraad toetsen op veiligheid regionale waterkeringen van het 

Stowa uit 2015 

- duurzaam ontwerpen door rekening te houden met toekomstige 

ontwikkelingen en onzekerheden tegen zo laag mogelijke kosten 

- zoveel mogelijk behouden en versterken van waarden, continuïteit en 

herkenbaarheid van het landschap 

- behoud van recreatieve functies 

- behoud en eventuele compensatie van huidige natuurwaarden 

- rekening houden met toekomstig beheer en onderhoud (bereikbaarheid en 

berijdbaarheid) 

- Het ontwerp en keuzeproces is eenduidig (gelijkheidsbeginsel) 

- Voorkomen van schade aan panden langs de dijk 

5.2 Kansrijke maatregelen 

5.2.1 De dijk ophogen 

Als de dijk te laag is, wordt deze 

opgehoogd. Het aanlegniveau van de 

Figuur 5.1 Ophogen 

1. Opstellen varianten die voldoen aan 

veiligheidsnorm en uitgangspunten 

2. Beoordelen effecten van de varianten op de 

volgende aspecten: 

− Veiligheid dijk 

− Waterstaatkundig 

− Infrastructuur 

− Wonen, werken en recreatie 

− LNCA-waarden 

− Aanleg en uitvoering 

− Beheer en Onderhoud 

− Kosten 

− Planperiode 

3. Opstellen varianten en alternatieven voor 

evt. nadelige effecten 

4. Beperken nadelige effecten door toepassen 

mitigerende maatregelen 

5. Indien noodzakelijk formuleren van 

compenserende maatregelen 
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ophoging wordt bepaald door de minimaal benodigde kruinhoogte, de zetting van 

de grond en de periode waarvoor de dijk wordt opgehoogd. 

 

De gevolgen van deze maatregel zijn: 

- Ruimtebeslag 

Er is extra ruimte nodig om de dijk op te hogen. Hoeveel ruimte er nodig is, 

hangt af van hoeveel centimeter grond er op de dijk komt en hoe steil het 

talud wordt.  

- Verschilzetting 

Doordat de dijk wordt opgehoogd, kan er verschilzetting in de dwarsrichting 

optreden. De dijk wordt daarom aan de kant van de polder meer opgehoogd, 

dan aan de kant van de Amstel. 

- Wegverharding 

De wegverharding op de dijk wordt na de ophoging opnieuw aangebracht. 

- Kabels en leidingen  

Doordat de dijk wordt opgehoogd, komen de bestaande kabels en leidingen 

dieper in de grond te liggen. Hierdoor zijn zij moeilijker bereikbaar als er 

storingen zijn. Volgens de keur mogen kabels en leidingen niet te diep in de 

dijk liggen, omdat er dan bij werkzaamheden te diep in de dijk gegraven moet 

worden. Daarom moeten er kabels en leidingen worden verlegd of worden 

opgehaald. 

- Bomen 

Soms staan er bomen in de weg voor de werkzaamheden. En sommige bomen 

kunnen de ophoging niet overleven. Deze bomen moeten worden gekapt. Er 

worden jonge bomen teruggeplant. 

5.2.2 Binnenwaartse versterking in grond 

De dijkstabiliteit kan verbeterd worden door grond tegen het talud aan te brengen. 

Dit kan op de drie manieren: het verflauwen van het binnentalud, de dijk 

verbreden of een berm aanleggen (zie figuur hieronder). 

 

   

FLAUWER BINNENTALUD     BREDERE DIJK      AANLEG BERM 

Figuur 5.2 Varianten binnenwaartse versterking in grond 

 

Door de verbreding van het talud moeten de bestaande teensloten vaak gedempt 

worden. Omdat de waterhuishouding in de polder gelijk moet blijven en om 

vernatting te voorkomen moet er een nieuwe sloot worden terug gegraven. Deze 

worden meestal naast de gedempte sloot terug gegraven.  

 

De gevolgen van deze maatregel zijn: 

- Dijkvreemde elementen 

De dijk wordt versterkt door grond tegen het talud aan te brengen. Er worden 

geen dijkvreemde elementen gebruikt. 

- Ruimtebeslag 

Er is extra ruimte nodig om een berm aan te brengen en het talud flauwer te 

maken of de sloot te vergaven. Als er te weinig ruimte is moeten er extra 

maatregelen worden genomen zoals het plaatsen van een palenwand om een 

woning te beschermen. Daarnaast betekent meer ruimtebeslag verlies van 

bruikbare grond voor de grondeigenaren. Zij ontvangen een financiële 

compensatie.  

- Verschilzetting 
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Als er veel grond wordt aangebracht op het talud, kunnen er verschilzettingen 

ontstaan. 

 

- Bomen 

Door de verbreding staan er meer bomen in de weg voor de werkzaamheden 

en zijn er meer bomen die de ophoging niet overleven. Deze bomen moeten 

worden gekapt voor de dijkophoging. 

5.2.3 Constructief scherm 

Door het aanbrengen van een constructief element in de kruin of ter plaatse van 

het binnentalud, meestal in de vorm van een stalen damwand*, kan instabiliteit 

worden opgeheven. Afhankelijk van de vereiste kruinhoogte wordt de damwand 

onder maaiveld weggewerkt of er wordt een lage tuimelkade aangebracht. 

 

 

Figuur 5.3  constructief scherm 

 

De gevolgen van deze maatregel zijn: 

- Ruimtebeslag 

Het ruimtebeslag bij een constructief scherm (damwand) is nihil. Hierdoor 

kunnen bebouwing, bomen en kabels en leidingen gespaard blijven. 

- Onderhoud 

Door de damwand te ontwerpen voor honderd jaar, heeft de damwand in 

verhouding weinig aandacht nodig. 

- Waterhuishouding 

Een constructief damwandscherm heeft invloed op de waterhuishouding in de 

dijk. Hierdoor kunnen negatieve effecten optreden (verdroging en kwel) voor 

de dijk, bomen en bebouwing. 

- Schade 

De damwand geeft bij het aanbrengen trillinghinder en kans op schade aan de 

omgeving 

- Duurzaamheid 

De damwand vormt een starre constructie in de dijk. Deze is moeilijk aan te 

passen bij veranderende omstandigheden (bijv. Veranderende waterpeilen, 

zetting en bodemdaling) 

- Kosten 

De damwand is relatief kostbaar 

- Uitvoering 

Tijdens de uitvoering kunnen problemen ontstaan, zoals te weinig werkruimte 

(eventueel veroorzaakt door bomen op het buitentalud), problemen met 

aanbrengen hulpconstructie, beperking aslast op (dijk)wegen. 

- Omgevingswaarden 

Op lange termijn kan een damwand ook negatieve effecten hebben. Het 

grondlichaam bij de damwand gaat zakken, terwijl de damwand niet aan 

zetting onderhevig is. De damwand wordt dan in de loop van de tijd als 

lijnelement duidelijk zichtbaar. 

- Waterberging  

Wanneer wordt gekozen voor een damwand, biedt dit wellicht mogelijkheden 

om extra waterberging aan de buitenzijde (boezemzijde) van de dijk te 

creëren in combinatie met recreatie. 
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5.3 Beoordelingskader 

De verschillende maatregelen worden in de variantennota tegen elkaar afgewogen. 

Hieronder staat een overzicht van de criteria waar de varianten op worden 

beoordeeld. 

 

Aspecten en criteria beoordelingskader 

Veiligheid dijk 

− Hoogte, breedte en stabiliteit van de dijk 

− Risico’s van dijkvreemde elementen moeten beheersbaar zijn 

Waterstaatkundig 

− Beheersing van oppervlaktewater  

− Beheersing van waterhuishouding dijk 

− Beheersing voor waterafvoer in de polder 

− Geen verslechtering van de kwaliteit van het waterwingebied in de polder 

Infrastructuur 

− Behouden van huidige verkeersfunctie en verkeerssituatie 

− Beheersing van kabels en leidingen in het werkgebied 

− Behoud functie waterwegen  

− Afvoer hemelwater 

Wonen, werken en recreatie 

− Voorkomen schaden aan panden 

− Bereikbaarheid woningen, bedrijven, recreatiegebied (continuïteit van bedrijfsvoering) 

− betrachten van zorgvuldigheid, behouden van veiligheid, zoveel mogelijk voorkomen 

van overlast en schade tijdens de uitvoering 

− Recreatieve functies 

Landschap 

− Bomen 

− Beeld en landschappelijke structuur 

Natuur 

− Behouden van huidige natuurwaarden en ecologische relaties 

− Verstoring flora en fauna in de aanlegfase 

Cultuurhistorie en archeologie 

− Rekening houden met cultuurhistorische en archeologische waarden 

Beheer en Onderhoud 

− Beheersbaarheid 

− Onderhoudsinspanning 

− Duurzaamheid 

Kosten 

− Ontwerpen en uitvoeren tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten 

− Beheer en onderhoud 

Planperiode 

− Onderhoudscyclus 

− Plancyclus andere projecten 

Tabel 5.2  Aspecten en criteria afweging varianten 
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6 Planning en financiën 

6.1 Planning  

In de tabel hieronder staat de indicatieve planning van de verschillende stappen 

van de dijkverbetering. Afhankelijk van bijvoorbeeld het doorlopen van 

beroepsprocedures kan de planning veranderen. 

 

Planning  

2016 - Planvoorbereiding 

- Inspraakperiode en eventueel verwerking zienswijzen 

- Parallel overleg met perceeleigenaren en andere belanghebbenden 

2017 - 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 

- Voorbereiding ten behoeve van uitvoering 

2018 - Uitvoering 

1e helft 2019 - Nazorg 

Tabel 6.1  Indicatieve planning 

6.2 Financiën 

De kosten voor de dijkverbetering ‘in grond’ zijn geraamd op € 12.500.000,- 

inclusief 21% BTW en 10% onvoorzien. Dit komt per kilometer neer op circa € 

2.500.000,- met  een technische levensduur van ongeveer 30 jaar. De kosten voor 

de dijkverbetering met een damwandoplossing zijn geraamd op € 9.200.000,- 

inclusief 21% BTW en 10% onvoorzien. Dit komt per kilometer neer op circa € 

1.840.000,- en heeft een technische levensduur van 100 jaar.  

 

De kenmerken van deze dijk zijn dat deze in bebouwd gebied ligt, inclusief een 

aantal horecagelegenheden en andere bedrijven. De vorige dijkverbetering heeft 

ruim 50 jaar geleden plaatsgevonden. Bij een oplossing ‘in grond’ moeten er grote 

gedeelten opgehoogd worden, inclusief de wegconstructie. Ook moet het overgrote 

deel van de bomen wijken, wat zeer gevoelig ligt. Dit geldt eveneens voor een 

aantal parkeerplaatsen dat na een ophoging vervalt. Verder moeten er de nodige 

werkzaamheden plaatsvinden aan kabels en leidingen. Tenslotte moet er rekening 

gehouden worden met een veelvoud aan monumenten, waardoor er gezocht moet 

worden naar maatwerkoplossingen. 

 

Gezien de impact is er gekeken naar een oplossing door middel van het toepassen 

van een damwandoplossing. Omdat deze oplossing vrijwel alle hierboven 

genoemde gevolgen voorkomt, zijn de kosten per saldo aanzienlijk lager.  

 

De kosten voor de dijkverbetering Amsteldijk van voorbereiding in 2016 zijn 

opgenomen in het krediet dijkverbeteringsprojecten 2016 (BBV15.0419), 

onderdeel van het dijkverbeteringsprogramma 2015 – 2024. Resterende kosten 

voor de jaren 2017 en 2018 zijn opgenomen in het krediet 

dijkverbeteringsprogramma 2017 – 2020 (BBV16.0077).  

 

Dit bedrag is inclusief de eventuele kosten voor vergoedingen volgens de 

“Richtlijnen voor medegebruik bij verbetering van secundaire keringen”, echter 

exclusief de eventuele kosten voor vergoedingen voortvloeiend uit de Verordening 
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Schadevergoeding AGV. Eventuele aanspraken op schadevergoeding worden 

momenteel nog niet voorzien. 

 

Voor het verleggen van kabels en leidingen en andere voorzieningen voor 

particulieren zijn de uitgangspunten van de Verordening Schadevergoeding AGV 

van toepassing. 

 

Voor het verleggen van kabels en leidingen en andere voorzieningen voor 

particulieren zijn de uitgangspunten van de Verordening Schadevergoeding AGV 

van toepassing.  

 

In overleg met de gemeente worden er afspraken gemaakt over de 

kostenverdeling voor de wegreconstructie en weginrichting. 

 

Subsidie 

Voor dit project worden geen subsidies aangevraagd. 
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Tabel 1.2 Overzicht dijktrajecten Boezemring 8 “Amstelland-West” (km) 
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Kudelstaartseweg 0,0 2,1 0,0 2,1 Planvorming Start Uitvoering 

2018 

Jaagpaden 1,5 4,3 0,6 6,4 Planvorming Start Uitvoering 

2018 

Amsteldijk 0,7 3,6 0,5 4,8 Planvorming Start Uitvoering 

2018 

Ringdijk 

Bovenkerker 

polder Zuid  

0,9 1,8 0,0 2,7 Planvorming Start Uitvoering 

2016 

4,5 0,0 0,0 4,5 Gereed n.v.t. 

Kalfjeslaan 2,2 0,0 0,0 2,2 Nazorg n.v.t. 

Thamerweg 0,3 0,0 0,0 0,3 Gereed n.v.t. 

Waterlinie 0,3 0,0 0,0 0,3 Nazorg n.v.t. 

Voldoende 22,2 0,0 0,0 22,2 Op orde n.v.t. 

Overig  

Nader onderzoek  

0,0 0,0 9,6 9,6 Optimalisatie 

toetsing 

2016-2017  

Planvorming  3,5 9,8 7,8 21,1 Portofolio Start 2017-2024 

Totalen 36,1 21,6 18,5 76,2   
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