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1 Inleiding 

Aanleiding  
De Ipensloter- en Diemerdammersluis zijn twee spuisluizen, gelegen in de Diemerzeedijk. Ze zijn onderdeel 
van de primaire waterkering rond het IJmeer/Markermeer en maken deel uit van Dijkring 44, zie figuur 1. Bij 
de vijfjaarlijkse veiligheidstoetsing van de primaire waterkering in 2005 zijn beide sluizen afgekeurd. Om te 
voldoen aan de veiligheidseisen, moeten de sluizen worden versterkt. Naar aanleiding daarvan heeft 
Waternet de sluizen aangemeld bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) van het Rijk. De kosten 
voor het versterken van de sluizen, zodanig dat ze als veilige onderdelen van de primaire waterkering 
kunnen functioneren, worden mede door het Rijk gefinancierd. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebiedsbeschrijving 
De Ipensloter- en de Diemerdammersluis zijn beide gelegen in de Diemerzeedijk, tussen de Ringweg A10-
oost en het natuurgebied “De Diemervijfhoek” (voorheen “PEN-eiland”), zie figuur 2. De sluizen zijn 
spuisluizen en vormen een verbinding tussen het IJmeer/Markeermeer en de Amsterdam-
Rijnkanaalboezem. Wanneer de buitenwaterstand op het IJmeer laag genoeg is, kunnen de sluizen onder 
vrij verval water van het Amsterdam-Rijnkanaal aflaten. De sluizen hebben nog een functie voor de 
waterhuishouding van het achterland, ondanks het feit dat het peil in het Amsterdam-Rijnkanaal en het 
Noordzeekanaal voornamelijk via het gemaal bij IJmuiden wordt beheerst.  

Figuur 1-1: Overzichtskaart Dijkring 44 “Kromme Rijn” 
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Voorgaande fasen 
Voor dit project is een startnotitie opgesteld. De startnotitie gaf onder meer inzicht in de noodzaak van de 
versterking van de kustwerken, de betrokken belangen, het afwegingskader, de geraamde kosten, de 
uitgangspunten voor de verdere planvorming en een aantal varianten voor de versterking. In 2008 is deze 
startnotitie door het bestuur van AGV vastgesteld. 
Hierna is in 2009 een variantennota opgesteld, waarin de geselecteerde varianten uit de startnotitie verder 
zijn uitgewerkt, binnen de in de startnotitie beschreven kaders. De effecten van de varianten zijn op 
hoofdlijnen beschreven en beoordeeld, waarna een voorkeursvariant is aangegeven. Het doel van de 
variantennota is te komen tot een weloverwogen en breed gedragen oplossing (voorkeursalternatief) voor 
het gestelde probleem.  
Op basis van de oorspronkelijke variantennota zijn afspraken gemaakt tussen AGV en HWBP over de 
financiering van de versterkingsmaatregelen.  
Begin 2012 is door AGV opnieuw gekeken naar de voorkeursvariant uit 2008. Er is gesteld dat ook de 
volgende varianten moeten worden meegewogen in de variantennota:  

• Verwijderen Ipenslotersluis en terugplaatsen van een dubbele spuikoker.  
• Dichtzetten Diemerdammersluis met een damwand.  

 
In het voorliggende stuk zijn deze varianten opgenomen. 

Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 van deze variantennota bevat de beschrijving van het probleem en de oplossingen van dit 
project. De effectenbeschrijving en de beoordeling van de sluizen is opgenomen in hoofdstuk 3. Vervolgens 
wordt in hoofdstuk 4 een samenvatting gegeven van de beoordeling en wordt het voorkeursalternatief 
besproken. Compenserende en mitigerende maatregelen worden behandeld in hoofdstuk 5, waarna de 
conclusies en het advies volgen in hoofdstuk 6. Ten slotte bevat hoofdstuk 7 de literatuurlijst. 

Figuur 1-1-2: Diemerzeedijk met sluizen 
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2 Probleem en oplossingen 

2.1 Probleembeschrijving  
De Waterwet (voorheen Wet op de waterkering) schrijft voor dat bij alle primaire waterkeringen in Nederland 
elke vijf jaar de aanwezige veiligheid tegen overstroming moet worden getoetst aan de norm, die in de 
Waterwet is vastgelegd. 
Met de wet van 18 april 2002 (Staatsblad, 2002, 304) is de voormalige Wet op de waterkering (Wov) 
gewijzigd en is het Markermeer aan de definitie van ‘Buitenwater’ in het eerste artikel van die wet 
toegevoegd. Met deze wijziging zijn de Markermeerdijken toen onder het regime van de Wow en nu de 
Waterwet gebracht. Als gevolg hiervan is de Diemerzeedijk, waar de Ipensloter- en Diemerdammersluis 
onderdeel van uitmaken, in de tweede vijfjaarlijkse toetsronde (2001 – 2006) in 2005 voor het eerst op 
veiligheid getoetst.  

2.2 Resultaten toetsing 2001-2006 
In de startnotitie [lit. 1] is beschreven aan welke toetssporen als onderdeel van de primaire waterkering de 
sluizen moeten voldoen. De resultaten van de toetsing zijn in onderstaande tabel samengevat. 
 
Toetsspoor Toetsscores  

Ipenslotersluis Diemerdammersluis 
1. hoogte  goed goed 
2. stabiliteit en sterkte onvoldoende onvoldoende 
� stabiliteit constructie en 

grondlichaam 
nader onderzoek nodig nader onderzoek nodig 

� sterkte waterkerende 
onderdelen 

onvoldoende onvoldoende 

� piping nader onderzoek nodig nader onderzoek nodig 
� stabiliteit voorland goed goed 
3. betrouwbaarheid sluiting goed goed 

 
Beide sluizen scoren ‘onvoldoende’ op het toetsspoor ‘sterkte en stabiliteit’, als gevolg van het gebrek aan 
sterkte van de waterkerende onderdelen (in dit geval de vloeddeuren in het bovenhoofd). 
 
Op het toetsspoor ‘hoogte’ scoren beide sluizen ‘goed’, omdat de hoogte van de buitenste vloeddeuren plus 
bovenaanslag meer dan voldoende hoog zijn. Bij beide sluizen bevinden deze deuren zich echter in een 
slechte staat. Alleen de nog aanwezige stalen schuiven aan de buitenkant mogen als betrouwbaar 
keermiddel van de sluizen worden aangemerkt. De stalen schuiven, die normaal als waterkerend middel 
dienen, zijn echter te laag. Tijdens maatgevende omstandigheden bij het IJmeer/ Markermeer komt er 
zoveel water over deze schuiven dat dit een gevaar voor de rest van de constructie kan opleveren. Bij 
volledig niet functioneren van de sluizen komt er een dusdanige hoeveelheid water op het Amsterdam-
Rijnkanaal dat dit een gevaar kan gaan vormen. De twee sluizen kunnen daarom de waterstaatkundige 
veiligheid, zoals voorgeschreven in de Waterwet, niet garanderen. 
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Omdat de toetsscore op het toetsspoor ‘sterkte van de waterkerende onderdelen’ reeds ‘onvoldoende’ was 
en ontwerpuitgangspunten en gegevens over de fundering onbekend waren, is de gedetailleerde toetsing 
volgens de VTV op de sporen ‘stabiliteit constructie en grondlichaam’ en ‘piping’ niet meer doorlopen. Om de 
sluizen ook op deze sporen te toetsen was aanvullend onderzoek nodig. Dit onderzoek was in het kader van 
deze toetsing echter niet zinvol meer, omdat de sluizen reeds op een ander spoor waren afgekeurd. 
 

2.3 Resultaten duikinspectie november 2008 
Uit de toetsronde van 2005 bleek dat er nader onderzoek nodig was op de toetssporen ‘piping’ en ‘stabiliteit 
constructie en grondlichaam’. De sluizen zijn daarom in november 2008 door een duikploeg geïnspecteerd. 
De resultaten van deze inspectie zijn beschreven in het Inspectierapport Ipensloter- en Diemerdammersluis 
[lit. 2].  

Toetsspoor ‘piping’ 
Piping kan worden voorkomen door een kwelscherm. De aanwezigheid en de staat van eventuele 
kwelschermen kon tijdens de inspectie niet worden onderzocht, omdat deze schermen net als de overige 
‘onderbouw’ onder de huidige omstandigheden niet bereikbaar zijn. 
In het inspectierapport wordt geadviseerd om bij renovatie een kwelscherm onder de stalen hefdeur aan te 
brengen, om er zeker van te zijn dat de mechanismen onder- en achterloopsheid niet zullen optreden. 

Toetsspoor ‘stabiliteit constructie en grondlichaam ’ 
De stabiliteit van de constructie is onder te verdelen in ‘onderbouw’ en ‘bovenbouw’.  
De onderbouw, ofwel de fundering van de sluis, is onder de huidige omstandigheden niet bereikbaar. Om de 
fundering te kunnen inspecteren moet deze blootgelegd worden. Dat kan door de sluis van buitenaf aan 
beide zijden tot op het niveau van de fundering te ontgraven. Een andere mogelijkheid is de vloer van 
binnenuit (vanuit de kolk) te slopen en de palen op te zoeken. Beide methoden zijn drastische ingrepen, die 
tijdens deze inspectie niet uitgevoerd zijn, omdat daarmee mogelijk onherstelbare schade aan de sluizen 
zou worden toegebracht. 
De bovenbouw is het gedeelte vanaf de bovenkant van de houten vloeren. Deze is goed bereikbaar en kon 
wel door de duikploeg worden geïnspecteerd. 

Bovenbouw 
De vloeren en wanden zijn eerst grondig schoongemaakt. Tijdens de inspectie bleek dat de 
Diemerdammersluis in aanmerkelijk betere staat verkeerd dan de Ipenslotersluis. De wanden van de 
Diemerdammersluis vertonen slijtage, het metselwerk is plaatselijk afgebrokkeld. Dit is schade die hersteld 
kan worden. De wanden van de Ipenslotersluis vertonen echter diverse grote scheuren, die verticaal over de 
wanden lopen. De vorm van de scheuren wijst erop dat de duiker van de sluis (het gedeelte onder de weg) 
doorgezakt en gebroken is. De Ipenslotersluis is belast door zwaar bouwverkeer in de tijd dat zware 
afvaltransporten naar de Diemerzeedijk plaatsvonden en de A10-oost werd aangelegd. Het is aannemelijk 
dat de scheuren in die tijd zijn ontstaan. Ook de beheerder bevestigt dit. Dit verklaart ook waarom de 
Diemerdammersluis deze scheuren niet vertoont. 
Verder werd bevestigd dat bij beide sluizen de houten eb- en vloeddeuren in slechte staat verkeren. Ook de 
drempels en de vloeren zijn ernstig aangetast. De stalen hefdeuren van beide sluizen vertonen veel corrosie 
en sluiten niet aan op de wanden en de vloer (kieren van plaatselijk 5 cm).   
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In het onderzoeksrapport wordt geadviseerd om de Ipenslotersluis vanwege haar zeer slechte staat geheel 
te vervangen. Voor de Diemerdammersluis wordt herstel geadviseerd. Dit houdt in dat de drempels, vloeren 
en deuren worden vervangen en dat het metselwerk wordt hersteld.  

Onderbouw 
Uit de inspectieresultaten blijkt dat de onderbouw van de Ipenslotersluis waarschijnlijk in zeer slechte staat 
verkeerd. De fundering van de Diemerdammersluis lijkt in goede staat te zijn, er zijn tijdens de inspectie 
geen tekenen gezien die duiden op gebreken. Vanwege het gebrek aan bewijs over de vorm en de staat van 
de fundering bestaan twee mogelijkheden: intact laten of versterken.  
Bij het versterken worden de bestaande kolkwanden van bovenaf verticaal doorboord om stalen palen te 
kunnen aanbrengen. Zo wordt de bestaande fundering ontlast en rust de constructie geheel op de nieuwe 
palen. Dit is een zeer drastische ingreep. De kans is aanwezig dat de bestaande constructie wordt 
beschadigd tijdens het aanbrengen van de nieuwe fundering. 
 
Er zijn tijdens de inspectie van de Diemerdammersluis geen tekenen in de bovenbouw en het aansluitende 
grondlichaam gezien die erop wijzen dat de fundering in slechte staat is (bijvoorbeeld scheuren). Ondanks 
de ouderdom van de constructie (circa 300 jaar), verkeert deze in goede staat. We raden daarom aan om de 
bestaande constructie zoveel mogelijk intact te laten, zodat de historische kenmerken zo goed mogelijk 
gehandhaafd blijven.  
Wij hebben contact gezocht met de Helpdesk Water, om duidelijkheid te verkrijgen over hoe om te gaan met 
de onzekerheden omtrent de fundering van een historische constructie in een primaire waterkering. Volgens 
de Helpdesk wordt de constructie zelfs met een versterkte fundering niet goedgekeurd, omdat de 
draagconstructie voor een groot deel uit oud metselwerk bestaat. De sterkte van dit metselwerk kan volgens 
het Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV) niet rekenkundig worden aangetoond. De constructie zal bij de 
toetsing ‘geen oordeel’ krijgen. 
In dergelijke situaties is het voldoende om een versterkingsplan (renovatieplan) op te stellen. Zowel de 
beheerder als de toetsende instantie dienen ervan overtuigd te zijn, dat de maatregelen in dit plan voldoende 
zijn om de veiligheid te waarborgen.  
 
In het geval van de Diemerdammersluis bestaan de maatregelen uit: 

A. Vervangen en versterken van onderdelen (zoals deuren en vloer). 
B. Aannemelijk maken dat de fundering van de Diemerdammersluis voldoende sterk is. Er zijn een 

aantal manieren om dit te doen: 
• Bewezen sterkte. Tijdens de bouw van de Diemerdammersluis bestond de Afsluitdijk nog niet. 

Het is aantoonbaar dat de sluis in het verleden waterstanden heeft gekeerd die veel hoger 
waren dan tegenwoordig (circa 2 tot 2,5 m + NAP). De fundering heeft deze belastingen goed 
kunnen dragen, er zijn geen tekenen dat de fundering niet in orde zou zijn. 

• Metingen. Door de positie van de sluis jaarlijks in te meten, kan worden aangetoond of de sluis 
in de loop van de tijd verplaatst. Verplaatsing van de sluis kan duiden op een slechte fundering. 

• Referentieonderzoek. De Ipenslotersluis en de Diemerdammersluis zijn gelijksoortige 
constructies die omstreeks dezelfde tijd zijn gebouwd. Het is aannemelijk dat de beide sluizen 
op gelijke wijze zijn gefundeerd en dat de materiaalkwaliteit van de houten palen 
overeenkomstig is. Mede op basis van het inspectierapport adviseren wij om de Ipenslotersluis 
te slopen en te vervangen door een dijklichaam met een spuisluis. Tijdens de sloop van de 
Ipenslotersluis wordt de fundering blootgelegd en kan deze worden onderzocht. Informatie die 
hieruit wordt verkregen kan gebruikt worden bij de plannen voor de Diemerdammersluis.  
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Hierbij moet er rekening mee worden gehouden dat de fundering van de Ipenslotersluis 
waarschijnlijk in slechte staat verkeerd als gevolg van overbelasting. 

C. Opstellen calamiteitenplan. Als de sluis ondanks een zorgvuldig uitgevoerde renovatie toch een keer 
bezwijkt, moet er een plan klaarliggen om de veiligheid van het achterliggende gebied te 
waarborgen. Bijvoorbeeld het volstorten van het gat met zand. 

2.4 Doelstelling 
De sluizen moeten worden verbeterd om te voldoen aan de veiligheidsnorm die in de Waterwet voor Dijkring 
44, Kromme Rijn, is vastgesteld. Deze veiligheidsnorm bedraagt 1/1250. 
 
Hoewel het voldoen aan de waterstaatkundige veiligheid het belangrijkste doel is van de verbetering van de 
sluizen, moet bij het opstellen van het dijkversterkingsplan ook rekening worden gehouden met andere 
factoren, zoals: 
� Toekomstige ontwikkelingen, zoals beleidswijzigingen en klimaatontwikkeling; 
� Landschap, natuur, cultuurhistorie en archeologie (de LNCA-waarden); 
� Ecologische en recreatieve functies van de dijk. 

2.5 Beschrijving varianten 
Om tot een afgewogen voorkeursvariant te komen worden onderstaande varianten in deze nota beschouwd 
en in deze paragraaf beschreven: 
� Variant 1: Renovatie. 
� Variant 2: Reconstructie. 
� Variant 3: Sluis slopen en vervangen door nieuwe spuisluis. 
� Variant 4: Sluis behouden, zelfstandig waterkerend element* aanbrengen t.p.v. sluis. 

*) Een aannemelijke oplossing is een stalen damwand. In de navolgende tekst wordt daarom de term 
‘damwand’ gehanteerd.  

 
N.B. Bij alle nieuwbouw varianten bestaat de mogelijkheid om een reservering op te nemen voor een 
gemaal, zodat de beschikbaarheid van de spuifunctie wordt vergroot en de spuien ook bij hogere peilen 
mogelijk blijft. Bij renovatie kan deze mogelijkheid worden onderzocht. Het AGV heeft echter aangegeven 
dat spuien onder vrij verval uitgangspunt is. Plaatsen van een gemaal wordt daarom niet als aparte 
(sub)variant benoemd, maar komt in de beoordeling wel terug als beoordelingsaspect. 
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Variant 1: Renovatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bij de renovatie wordt het historische karakter van de constructie zoveel mogelijk gehandhaafd. De 
bestaande constructie wordt versterkt en er worden onderdelen vervangen om de constructie aan de huidige 
veiligheidsnormen te laten voldoen. De spuifunctie onder vrij verval blijft behouden. 

Voordelen Nadelen 
� behoud cultuurhistorische waarden en 

mogelijkheid deze te versterken;  
� behoud mogelijkheid vismigratie (beperkt) 

en inpassen van huiszwaluwkasten; 
� behoud recreatieve functie en mogelijkheid 

deze te versterken; 
� behoud landschappelijke oriëntatie; 
� behoud spuifunctie. 

� levensduur kering afhankelijk van 
renovatiemaatregelen; 

� hoge kosten voor beheer- en onderhoud; 
� uitbreiding van de A10 is een risico voor het 

behoud van de Ipenslotersluis. 

Figuur 2-1 Ipenslotersluis 

Figuur 2-2 Diemerdammersluis 
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Variant 2: Reconstructie 
Bij deze variant wordt de oude sluis gesloopt en wordt een nieuwe, technisch efficiëntere constructie 
teruggebracht met behoud van het aanzicht, bijvoorbeeld door gelijke materialen te gebruiken en indien 
mogelijk oud materiaal opnieuw te gebruiken. De huidige spuifunctie onder vrij verval blijft behouden. 
 
Voordelen Nadelen 
� levensduur kering 100 jaar; 
� behoud cultuurhistorische functie en 

mogelijkheid deze te versterken;  
� behoud mogelijkheid vismigratie (beperkt); 
� behoud recreatieve functie en mogelijkheid 

deze te versterken; 
� behoud landschappelijke oriëntatie; 
� behoud spuifunctie.  

� verlies cultuurhistorisch bouwwerk; 
� kostbaar; 
� uitbreiding van de A10 is een risico voor 

reconstructie van de Ipenslotersluis. 

Variant 3: Sluis slopen en vervangen door nieuwe sp uisluis 
Na het verschijnen van de startnotitie heeft het dagelijks bestuur van AGV zich uitgesproken voor het 
behoud van de spuifunctie van beide sluizen. Indien gewenst kan de spuifunctie worden behouden door een 
sluis met een verdubbelde spuicapaciteit. 
 
Voordelen Nadelen 
� levensduur kering 100 jaar; 
� lage kosten voor beheer- en onderhoud; 
� behoud mogelijkheid vismigratie; 
� behoud spuifunctie  

� verlies cultuurhistorisch bouwwerk; 
� kostbaar; 
� uitbreiding van de A10 kan een risico zijn voor de 

locatie van de Ipenslotersluis. 

Variant 4: Sluis behouden, damwand aanbrengen door sluis 
Bij deze variant blijft de sluis behouden. De waterkerende functie wordt overgenomen door een zelfstandig 
waterkerend element (bijvoorbeeld damwand). Ter hoogte van de sluis is een zwaar profiel benodigd. Voor 
een goede aansluiting op de dijk wordt aan weerzijden van het zware profiel een lichter profiel aangebracht. 
Er zijn verschillende posities voor de damwand beschouwd, weergegeven in onderstaande figuur. 
 

 
 
 

Figuur 2-3: Doorsnede van de Diemerdammersluis (dwars op de dijk), met beschouwde damwandlocaties.  
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Toelichting beschouwde damwandlocaties: 
A. Damwand door de oude constructie, onder de rijweg. 

Toelichting: het oudste deel van de constructie, het metselwerk gewelf en de houten vloer, wordt 
volledig doormidden gezaagd. Er wordt een sleuf gemaakt, waarin een zware damwand voorzichtig 
wordt aangebracht, indien nodig wordt de ondergrond voorgeboord. 

B. Damwand door de oude constructie, t.p.v. het houten sluishuisje (zijde ARK). 
Toelichting: het houten huisje aan de binnenwaterzijde wordt gedemonteerd. De vleugelmuren en de 
houten vloer aan binnenwaterzijde worden doormidden gezaagd. In de sleuf wordt de damwand 
aangebracht (conform A). 

C. Damwand door de vleugelwanden aan zijde IJmeer. 
Toelichting: De later (omstreeks 1929) aangebouwde vleugelmuren en de betonvloer aan de 
buitenwaterzijde worden doormidden gezaagd. In de sleuf wordt een damwand aangebracht. Er 
wordt niet gesloopt aan de oude sluis. 

D. Damwand buitenom zijde ARK. 
Toelichting: De damwand wordt om de sluis aangebracht aan zijde ARK en sluit aan op de dijk. De 
damwand is volledig in het zicht en bevindt zich vlakbij bestaande bebouwing.  

E. Damwand buitenom zijde IJmeer. 
Toelichting: De damwand wordt om de sluis aangebracht aan zijde IJmeer en is volledig in het zicht. 
De damwand bevindt op ruime afstand van bestaande bebouwing.  

 
De varianten zijn beschouwd op een aantal aspecten, opgenomen in onderstaande tabel. 
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Aspecten A
 

B
 

C
 

D
 

E
 

Uitvoerbaarheid/uitvoeringsrisico’s -- - + - ++ 

Aanvoer en opstelmogelijkheid van materieel -- - + - ++ 

Invloed op de sluis -- - + ++ ++ 

Invloed op omliggende bebouwing -- -- + -- ++ 

Invloed op cultuurhistorisch aanzicht ++ + +/- -- -- 

 
Variant A en B zijn afgevallen vanwege de grote risico’s tijdens de uitvoering door o.a. de krappe 
werkruimte, de onzekerheden in het gedrag van het oude sluisje, het ontbreken van funderingstekeningen 
en de nabijheid van bestaande woningen (waarvan de dichtstbijzijnde gefundeerd is op een betonplaat, niet 
op funderingspalen). 
Variant D valt af vanwege de hoge uitvoeringsrisico’s. Variant E valt af omdat de damwand geheel in het 
zicht komt en het risico op weerstand vanuit de omgeving groot is. 
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In overleg met Waternet is besloten om locatie C op te nemen in de variantennota. Toelichting: 
� De vleugelmuren zijn later aangebouwd, het is aannemelijk dat de bouwkundige toestand beter is dan die 

van het oude sluisgewelf. 
� Er zijn constructietekeningen (inclusief palenplan) van de vleugelmuren beschikbaar, dit verkleint risico’s 

bij het aanbrengen van de damwand. 
� Het oudste deel van de sluis (het gewelf) wordt niet gesloopt. Risico’s op instabiliteit en onverwacht 

gedrag van de sluis tijdens het slopen worden voorkomen. 
� De werkzaamheden vinden verder van de bestaande woningen plaats, wat de kans op schade tijdens het 

inbrengen van de damwand verkleint. 
� Er wordt gewerkt vanaf zijde IJmeer, zodat er geen grote kranen over bestaande woningen draaien 

(binnen valbereik). 
� De damwand is zichtbaar vanaf zijde IJmeer, echter niet vanaf zijde ARK. 
 

 
Figuur 2-4: Principe variant C. 

 
Na het verschijnen van de startnotitie heeft het dagelijks bestuur van AGV zich uitgesproken voor het 
behoud van de spuifunctie van beide sluizen. Dat betekent dat variant 4 alleen kan worden gecombineerd 
met de aanleg van een nieuwe voorziening die de huidige spuicapaciteit garandeert. 
 
Voordelen Nadelen 
� levensduur kering 100 jaar; 
� behoud cultuurhistorische waarden en 

mogelijkheid deze te versterken;  
� relatief goedkoop; 
� lage kosten voor beheer- en onderhoud. 

� verlies spuifunctie (alleen toegestaan in combinatie 
met nieuwe spuisluis met verdubbelde capaciteit). 

� verlies mogelijkheid vismigratie; 
� risico op schade aan bestaande constructies, met 

name de sluis zelf; 
� damwand zichtbaar vanaf het IJmeer; 
� spuifunctie moet elders gecompenseerd worden. 
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2.6 Geselecteerde varianten voor beoordeling 
Tijdens de behandeling en vaststelling van de startnotitie heeft het Algemeen Bestuur van het 
Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht de volgende uitgangspunten gesteld: 
� De spuifunctie dient behouden te blijven.  
� Slopen van de Diemerdammersluis is ongewenst, vanwege beoogde wensen vanuit de omgeving, de 

mogelijk toekomstige monumentenstatus, de relatie met de Stelling van Amsterdam. 
� Sober en doelmatig ontwerpen. 
Daarnaast is uit duikinspecties van de sluizen gebleken dat de Ipenslotersluis in een zeer slechte staat 
verkeerd (zie bijlage 1). Dit betekent dat renovatie van de Ipenslotersluis niet wordt beoordeeld, dit zou in 
feite neerkomen op reconstrueren, omdat de gehele draagconstructie gebroken is.  
Op basis van de bovenstaande inzichten worden de volgende varianten beoordeeld. 
 
Ipenslotersluis 
� Variant 2: reconstructie 
� Variant 3: sluis slopen en vervangen door nieuwe spuisluis. 
 
Diemerdammersluis 
� Variant 1: renovatie.  
� Variant 2: reconstructie.  
� Variant 4: sluis behouden, damwand aanbrengen door sluis. Voorwaarde is dat elders een nieuwe 

voorziening wordt gerealiseerd die de huidige spuicapaciteit kan garanderen 
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3 Effectenbeschrijving en beoordeling 

3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de effecten van de geselecteerde varianten op verschillende aspecten beschreven 
en beoordeeld. De beoordeling wordt gebruikt om de varianten onderling te vergelijken en vindt plaats door 
het toekennen van een score van plussen en minnen: 
-- zeer negatief 
- negatief 
o neutraal/geen effect 
+ positief 
++ zeer positief 
Bij de beoordeling wordt onderscheid gemaakt tussen de Ipenslotersluis en de Diemerdammersluis.  

3.2 Beoordelingsaspecten 
De geselecteerde varianten uit hoofdstuk 2 worden op onderstaande aspecten nader onderzocht.  
 
Aspecten  
Veiligheid en 
functie 

� Constructieve veiligheid van de sluizen. 
� Behoud van de spuifunctie. 
� Effecten van een eventueel te plaatsen gemaal op de constructie. 

Infrastructuur  � Invloed werkzaamheden op de verkeerssituatie/bereikbaarheid. 
� Invloed werkzaamheden op de functie van kabels en leidingen. 

Landschap 
 

� Belang van een oriëntatiepunt in het landschap. 
� Herkenbaarheid van de functie. 
� Aantasting talud en breedte van de kruin van de aanliggende dijk. 

Natuur 
 

� Verstoring natuurwaarden in de aanlegfase. 
� Beïnvloeding, en indien mogelijk verbetering, ecologische relaties. 
� Mogelijkheden voor vismigratie. 

Cultuur en 
archeologie 
 

� Cultuurhistorisch belang sluizen (kenmerkendheid sluisdeuren, vorm en architectuur 
van de opbouw, materialisering). 

� Historische context. 
� Mogelijke aantasting bodemarchief. 

Recreatie � Verandering recreatieve functie sluizen. 
� Verandering wandel- en fietsfunctie. 

Beheer en 
onderhoud 

� Beheerbaarheid. 
� Onderhoudbaarheid. 
� Duurzaamheid. 

Kosten � Aanlegkosten. 
� Beheer en onderhoud. 

Planperiode � Levensduur / anticipatie op toekomstige ontwikkelingen. 
Wonen & � Bereikbaarheid woningen en bedrijven. 
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Aspecten  
Werken � Hinder tijdens realisatie. 

� Aantasting bestaande bebouwing. 

3.3 Veiligheid en functie 

Constructieve veiligheid 
De constructies moeten voldoen aan de huidige eisen voor veiligheid. Dit betekent dat ze voldoende hoog, 
stabiel en sterk moeten zijn. In dit geval hebben we te maken met zeer oude constructies, waarvan we niet 
precies weten in welke staat ze verkeren. Door middel van duikinspecties is een beter beeld verkregen, 
maar onderdelen die niet bereikbaar zijn, zoals de fundering, blijven een risico. Bij renovatie worden de 
noodzakelijke onderdelen van de constructie vervangen en blijft er een risico bestaan voor de overige delen. 
Bij reconstructie wordt de gehele constructie vervangen door moderne materialen. In geval van sloop wordt 
met moderne materialen een spuisluis gebouwd. De mate waarin er met meer zekerheid aan de 
constructieve veiligheid kan worden voldaan komt tot uiting in een positievere score. 
 
Sluis Variant Score Toelichting 
Ipenslotersluis 2 Reconstructie ++ Gebruik van moderne materialen. 
 3 Nieuwe spuisluis ++ Gebruik van moderne materialen. 
Diemerdammersluis 1 Renovatie + Alleen de noodzakelijke onderdelen worden 

vervangen. 
 2 Reconstructie ++ Gebruik van moderne materialen. 
 4 Damwand ++ Keerfunctie wordt overgenomen door nieuwe 

constructie. 

Behoud van de spuifunctie 
Het dagelijks bestuur van AGV heeft zich uitgesproken voor het behoud van de spuifunctie van beide 
sluizen. Voorwaarde voor variant 4 (damwand door Diemerdammersluis) is dus dat de Ipenslotersluis wordt 
vervangen door een nieuwe sluis met dubbele spuicapaciteit. 
 
Sluis Variant Score Toelichting 
Ipenslotersluis 2 Reconstructie + Huidige spuifunctie blijft behouden. 
 3 Nieuwe spuisluis ++ Huidige spuifunctie blijft behouden. Mogelijkheid 

om de huidige spuicapaciteit te vergroten. 
Diemerdammersluis 1 Renovatie + Huidige spuifunctie blijft behouden. 
 2 Reconstructie + Huidige spuifunctie blijft behouden. 
 4 Damwand - Spuifunctie vervalt. Dient t.p.v. de Ipenslotersluis 

gecompenseerd te worden. 
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Effecten van een eventueel te plaatsen gemaal op de  constructie 
Bij alle nieuwbouw varianten bestaat de mogelijkheid om een reservering op te nemen voor een gemaal, 
zodat de beschikbaarheid van de spuifunctie wordt vergroot en de spuien ook bij hogere peilen mogelijk 
blijft. Dit kan gevolgen hebben voor het uiterlijk van de constructie. Bij renovatie of plaatsen van een 
damwand kan deze mogelijkheid worden onderzocht, dit is duidelijk wel een grote ingreep in een bestaande 
constructie. 
 
Sluis Variant Score Toelichting 
Ipenslotersluis 2 Reconstructie + Inpassing in een nieuwe constructie mogelijk, dit 

kan gevolgen hebben voor het uiterlijk.  
 3 Nieuwe spuisluis ++ Inpassing in een nieuwe constructie is mogelijk.  
Diemerdammersluis 1 Renovatie - Grote ingreep op de bestaande constructie. 
 2 Reconstructie + Inpassing in een nieuwe constructie is 

eenvoudiger dan in een bestaande constructie. 
 4 Damwand - Grote ingreep op de bestaande constructie. Kan 

t.p.v. de Ipenslotersluis worden gecompenseerd. 

3.4 Infrastructuur 

Verkeerssituatie 
Op dit moment is de Diemerdammersluis passeerbaar voor wandel- en fietsverkeer. Over de Ipenslotersluis 
ligt een gemeentelijke weg. Deze heeft geen functie voor doorgaand verkeer, maar is wel de aansluiting voor 
aangelegen bedrijven. De constructie van de Ipenslotersluis is in het verleden versterkt met een betonplaat, 
zodat deze de belasting van het verkeer kan dragen. Bij reconstructie bestaat de mogelijkheid de situatie te 
verbeteren door een sterkere constructie terug te brengen. Ook bij sloop met nieuwbouw van een spuisluis 
kan de toegestane wegbelasting eenvoudig worden vergroot. 
 
Sluis Variant Score Toelichting 
Ipenslotersluis 2 Reconstructie + Mogelijkheid om de situatie te verbeteren. 
 3 Nieuwe spuisluis + Mogelijkheid om de situatie te verbeteren. 
Diemerdammersluis 1 Renovatie 0 Situatie blijft gelijk. 
 2 Reconstructie + Mogelijkheid om de situatie te verbeteren. 
 4 Damwand 0 Situatie blijft gelijk. 

Kabels en leidingen 
De kabels en leidingen in de dijk kunnen bij een renovatie blijven liggen, omdat de constructie niet ter 
plaatse van de weg hoeft te worden ontgraven (tenzij voor een drastische funderingsversterking wordt 
gekozen). Bij reconstructie en sloop wordt de bestaande constructie verwijderd en moet tot niveau van de 
fundering worden ontgraven. Kabels en leidingen moeten (tijdelijk) worden omgelegd. Ook bij het plaatsen 
van een damwand is de kans groot dat tijdelijke verlegging nodig is. 
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Sluis Variant Score Toelichting 
Ipenslotersluis 2 Reconstructie - Kabels en leidingen moeten (tijdelijk) worden 

omgelegd. 
 3 Nieuwe spuisluis - Kabels en leidingen moeten (tijdelijk) worden 

omgelegd. 
Diemerdammersluis 1 Renovatie 0 Kabels en leidingen blijven liggen. 
 2 Reconstructie -- Kabels en leidingen moeten (tijdelijk) worden 

omgelegd. 
 4 Damwand 0 Kabels en leidingen blijven liggen. 

3.5 Landschap 
Belang van een oriëntatiepunt in het landschap 
De sluizen vormen een oriëntatiepunt in het landschap. Dit blijft zowel bij renovatie als bij reconstructie en 
het aanbrengen van een damwand het geval. Bij nieuwbouw zal de constructie minder zichtbaar zijn. Er is 
wel een mogelijkheid een modern oriëntatiepunt te creëren dat de waterhuishoudkundige geschiedenis 
benadrukt.  
 
Sluis  Variant  Score  Toelichting  
Ipenslotersluis 2 Reconstructie + Sluis blijft een oriëntatiepunt. 
 3 Nieuwe spuisluis - Huidig oriëntatiepunt verdwijnt. Er kan echter 

weer (een modern) oriëntatiepunt gecreëerd 
worden. 

Diemerdammersluis 1 Renovatie + Sluis blijft een oriëntatiepunt. 
 2 Reconstructie + Sluis blijft een oriëntatiepunt. 
 4 Damwand + Sluis blijft een oriëntatiepunt. 

Herkenbaarheid van de functie 
De spuifunctie van de sluizen blijft bij renovatie en reconstructie herkenbaar. Ook bij nieuwbouw zal de 
spuifunctie herkenbaar zijn. 
 
Sluis Variant Score Toelichting 
Ipenslotersluis 2 Reconstructie + Herkenbaarheid van de functie blijft gewaarborgd. 
 3 Nieuwe spuisluis + Herkenbaarheid van de functie blijft gewaarborgd. 
Diemerdammersluis 1 Renovatie + Herkenbaarheid van de functie blijft gewaarborgd. 
 2 Reconstructie + Herkenbaarheid van de functie blijft gewaarborgd. 
 4 Damwand + Herkenbaarheid van de functie blijft gewaarborgd. 
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Aantasting talud en breedte van de kruin van de aan liggende dijk 
Bij alle varianten blijft het profiel van de aanliggende dijk gelijk aan de huidige situatie.  
 
Sluis Variant Score Toelichting 
Ipenslotersluis 2 Reconstructie 0 Situatie verandert niet. 
 3 Nieuwe spuisluis 0 Situatie verandert niet. 
Diemerdammersluis 1 Renovatie 0 Situatie verandert niet. 
 2 Reconstructie 0 Situatie verandert niet. 
 4 Damwand 0 Situatie verandert niet. 

3.6 Natuur 

Verstoring natuurwaarden in de aanlegfase 
Tijdens de werkzaamheden aan de sluizen zal de natuurlijke omgeving altijd enigszins worden verstoord. 
Deze verstoring wordt groter naarmate de werkzaamheden ingrijpender zijn en een groter werkterrein 
omvatten.  
 
Sluis Variant Score Toelichting 
Ipenslotersluis 2 Reconstructie -- Verstoring ingrijpender dan bij renovatie. 
 3 Nieuwe spuisluis -- Verstoring ingrijpender dan bij renovatie. 
Diemerdammersluis 1 Renovatie - Enige verstoring zal altijd plaatsvinden. 
 2 Reconstructie -- Verstoring ingrijpender dan bij renovatie. 
 4 Damwand - Enige verstoring zal altijd plaatsvinden. 

Beïnvloeding, en indien nodig mogelijk verbetering,  ecologische relaties 
De Diemerzeedijk maakt deel uit van de provinciale ecologische hoofdstructuur (PEHS). De PEHS wordt 
verbeterd als de dijk beter begaanbaar wordt voor dieren (zoals de ringslang) door bijvoorbeeld: 
� breuksteen als bekleding aan de buitenzijde toe te passen en dit een stukje boven water het laten 

uitsteken; 
� klinkers op het wegdek toe te passen in plaats van asfalt (klinkers zijn voor ringslangen beter te 

overbruggen dan asfalt);  
� de dijk kaal te maken en te houden (kappen buiten broedseizoen en gekapte materiaal neerleggen als 

dekking voor de ringslang).  
Bij reconstructie, renovatie en bij het plaatsen van een damwand bestaat de mogelijkheid om de PEHS te 
verbeteren. Bij nieuwbouw zal het dijkprofiel meer het aanliggende profiel benaderen, dit is gunstig voor de 
PEHS.  
 
Sluis Variant Score Toelichting 
Ipenslotersluis 2 Reconstructie + Verbetering PEHS is mogelijk. 
 3 Nieuwe spuisluis ++ Grotere mogelijkheid tot verbetering PEHS dan bij 

renovatie en reconstructie. 
Diemerdammersluis 1 Renovatie + Verbetering PEHS is mogelijk. 
 2 Reconstructie + Verbetering PEHS is mogelijk. 
 4 Damwand + Verbetering PEHS is mogelijk. 
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Mogelijkheden voor vismigratie 
Als de sluizen geopend zijn kunnen er vissen doorheen zwemmen. In de praktijk zijn beide sluizen de 
meeste tijd gesloten, daarmee zijn ze slecht passeerbaar voor vissen. De als knelpunt benoemde sluizen 
kunnen (na de Oranjesluizen) een goede tweede intrek-mogelijkheid zijn voor vissen vanuit de regionale 
wateren naar het IJmeer en verder naar IJmuiden. Dit past goed in het kader van de Europese Kaderrichtlijn 
Water (KRW) en het Europese Aalplan. In dit Aalplan wordt ingezet op migratiemogelijkheden van vissoorten 
die afhankelijk zijn van zowel zoete als zoute watersystemen. De beide sluizen zijn opgenomen als 
knelpunten in het KRW maatregelenprogramma van AGV. Zowel Rijkswaterstaat (RWS) IJsselmeergebied 
en het Hoogheemraadschap AGV hebben als uitgangspunt opgenomen dat de sluizen 
passeerbaar/visvriendelijker gemaakt moeten worden voor vissen. 
 
Sluis Variant Score Toelichting 
Ipenslotersluis 2 Reconstructie ++ Maatregelen voor vismigratie zijn eenvoudig in te 

passen. 
 3 Nieuwe spuisluis ++ Maatregelen voor vismigratie zijn eenvoudig in te 

passen. 
Diemerdammersluis 1 Renovatie + Maatregelen voor vismigratie zijn (beperkt) in te 

passen. 
 2 Reconstructie ++ Maatregelen voor vismigratie zijn eenvoudig in te 

passen. 
 4 Damwand - Maatregelen voor vismigratie vervallen. Deze 

kunnen elders worden gecompenseerd. 

3.7 Cultuur en archeologie 

Cultuurhistorisch belang sluizen 
Beide sluizen hebben cultuurhistorische kenmerken, zoals de sluisdeuren en de vorm en architectuur van de 
opbouw. In de loop van de tijd is de materialisering van de sluizen plaatselijk aangepast zonder veel 
aandacht voor de historische context.  
Bij renovatie blijven de historische kenmerken grotendeels behouden. Bij plaatsing van een damwand gaat 
een deel van het aanzicht verloren (vanaf het IJmeer), de kenmerken blijven wel bestaan. In geval van 
reconstructie worden ze opnieuw tot stand gebracht. Bij nieuwbouw kan de cultuurhistorische 
(waterhuishoudkundige) context eventueel zichtbaar gemaakt worden door het creëren van een modern 
oriëntatiepunt. 
 
Sluis Variant Score Toelichting 
Ipenslotersluis 2 Reconstructie + Cultuurhistorische kenmerken opnieuw tot stand 

gebracht. 
 3 Nieuwe spuisluis - Cultuurhistorische kenmerken worden verwijderd. 
Diemerdammersluis 1 Renovatie ++ Behoud van cultuurhistorische kenmerken. 
 2 Reconstructie + Cultuurhistorische kenmerken opnieuw tot stand 

gebracht. 
 4 Damwand + Behoud van cultuurhistorische kenmerken. 

Aanzicht vanaf het IJmeer wijzigt. 
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Historische context 
De Diemerdammersluis heeft een grote historische context. De sluis kon gebruikt worden ten behoeve van 
de Stelling van Amsterdam en had als doel te dienen voor eventuele inundatie. De sluis ligt vlakbij het fort 
Diemerdam en maakt bovendien uit van de beoogde Natuurboulevard. De Ipenslotersluis ligt in de schaduw 
van de A10 wat de historische context kleiner maakt. Bij reconstructie, renovatie en bij het plaatsen van een 
damwand blijft de historische context (gedeeltelijk) behouden. Bij nieuwbouw is de context alleen nog 
kunstmatig terug te brengen met behulp van bijvoorbeeld een informatiebord. 
 
 
Sluis Variant Score Toelichting 
Ipenslotersluis 2 Reconstructie + Historische context opnieuw opgebouwd. 
 3 Nieuwe spuisluis - Historische context vervalt. Er kan echter weer 

(een modern) oriëntatiepunt gecreëerd worden. 
Diemerdammersluis 1 Renovatie ++ Behoud grote historische context. 
 2 Reconstructie + Historische context opnieuw opgebouwd. 
 4 Damwand ++ Behoud grote historische context. 

Mogelijke aantasting bodemarchief 
Volgens de RACM, afdeling archeologie, zijn in de nabijheid van de sluizen geen karteringen gedaan op 
grond waarvan verwachtingen over de mogelijke aanwezigheid van archeologische waarden gedaan kunnen 
worden. Zoals vermeld op de archeologische monumentenkaart (nr. 14610) is de Diemerzeedijk zelf als 
terrein van archeologische waarde op kaart weergegeven. Bij de Diemerdammersluis zijn ook twee terreinen 
(14618 en 14619) aan de zuidkant van de Diem aangegeven als terrein van archeologische waarde. Verder 
zijn er geen bekende archeologische waarden aanwezig. In de nabijheid van de sluizen zijn geen 
karteringen gedaan op grond waarvan verwachtingen over de aanwezigheid van archeologische waarden 
gedaan kunnen worden.   
Volgens de dienst Amsterdam Beheer zijn er naar verwachting geen archeologische waarden op de locatie 
aanwezig. Ter plaatse van beide sluizen is het bodemarchief waarschijnlijk verstoord en zijn de 
archeologische resten niet meer aanwezig. Indien herstelwerkzaamheden zich beperken tot de sluizen zelf, 
dan is archeologisch vooronderzoek niet nodig. Indien het dijklichaam zelf aangesneden wordt, is een 
nadere waardestelling in de vorm van een archeologisch bureauonderzoek noodzakelijk. Dit is het geval bij 
reconstructie en nieuwbouw, omdat er wordt ontgraven tot het niveau van de fundering.  
 
Sluis  Variant  Score  Toelichting  
Ipenslotersluis 2 Reconstructie -- Grotere verstoring van de bodem. 
 3 Nieuwe spuisluis -- Grotere verstoring van de bodem. 
Diemerdammersluis 1 Renovatie - Verstoring van de bodem. 
 2 Reconstructie -- Grotere verstoring van de bodem. 
 4 Damwand - Verstoring van de bodem. 
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3.8 Recreatie 
Verandering recreatieve functies 
Fietsen en wandelen spelen een centrale rol in de recreatieve functie van de dijk. Reconstructie, renovatie, 
nieuwbouw en plaatsen van een damwand hebben in de eindsituatie geen invloed op deze recreatieve 
functie. 
 
Sluis Variant Score Toelichting 
Ipenslotersluis 2 Reconstructie 0 Geen invloed. 
 3 Nieuwe spuisluis 0 Geen invloed. 
Diemerdammersluis 1 Renovatie 0 Geen invloed. 
 2 Reconstructie 0 Geen invloed. 
 4 Damwand 0 Geen invloed. 

3.9 Beheer en onderhoud 

Beheerbaarheid 
De gebreken die de sluizen momenteel vertonen worden bij renovatie hersteld en gelijk gebracht aan de 
situatie bij reconstructie. Bij nieuwbouw kan de beheerbaarheid van de spuifunctie worden vereenvoudigd. 
Bij plaatsing van de damwand is beheer van de spuifunctie niet meer van toepassing. Beheer van de 
waterkerende functie wordt met een damwand vereenvoudigd. 
 
Sluis Variant Score Toelichting 
Ipenslotersluis 2 Reconstructie + Beheer beter dan huidige situatie. 
 3 Nieuwe spuisluis ++ Beheer kan worden vereenvoudigd. 
Diemerdammersluis 1 Renovatie + Beheer vereenvoudigd door herstel oude 

gebreken. 
 2 Reconstructie + Beheer beter dan huidige situatie. 
 4 Damwand ++ Beheer van de spuifunctie niet meer van 

toepassing. 

Onderhoudbaarheid 
Het onderhoud van een bestaande constructie kost meer tijd en geld dan het onderhoud van een nieuwe 
constructie. Er zijn oude materialen gebruikt en de constructie moet regelmatig worden geïnspecteerd. In 
geval van reconstructie en nieuwbouw worden nieuwe, onderhoudsarme materialen worden gebruikt, wat de 
onderhoudsinspanning beperkt. Bij toepassen van een damwand wordt het onderhoud aan de 
Diemerdammersluis slechts cosmetisch. De damwand zelf hoeft niet onderhouden te worden.  
 
Sluis Variant Score Toelichting 
Ipenslotersluis 2 Reconstructie + Toepassing nieuwe materialen. 
 3 Nieuwe spuisluis + Toepassing nieuwe materialen. 
Diemerdammersluis 1 Renovatie 0 Geen verandering. 
 2 Reconstructie + Toepassing nieuwe materialen. 
 4 Damwand ++ Damwand vergt geen onderhoud.  
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Duurzaamheid (duurzaam bouwen) 
Duurzaamheid wordt hier uitgelegd als de mate waarop het materiaalgebruik bij een variant schade aan de 
natuur of de omgeving aanbrengt. Renovatie leidt tot optimaal hergebruik van materialen en is daarmee een 
duurzame oplossing. Bij plaatsing van een damwand, reconstructie en nieuwbouw worden nieuwe 
materialen gebruikt, wat in dit kader negatief scoort. 
 
Sluis Variant Score Toelichting 
Ipenslotersluis 2 Reconstructie - Nieuwe materialen. 
 3 Nieuwe spuisluis - Nieuwe materialen. 
Diemerdammersluis 1 Renovatie ++ Hergebruik materialen. 
 2 Reconstructie - Nieuwe materialen. 
 4 Damwand + Beperkt gebruik van nieuwe materialen. 

3.10 Kosten 

Aanlegkosten 
De kosten voor renovatie zijn afhankelijk van de staat van de constructie. Het plaatsen van een damwand is 
naar verwachting goedkoper dan renovatie. Er dient voldoende aandacht aan de uitvoeringsrisico’s te 
worden besteed. Renovatie is goedkoper dan reconstructie. Bij reconstructie en nieuwbouw moet de 
bestaande constructie worden gesloopt en een nieuwe worden aangelegd.  
 
Sluis Variant Score Toelichting 
Ipenslotersluis 2 Reconstructie -- Opnieuw bouwen constructie. 
 3 Nieuwe spuisluis -- Opnieuw bouwen constructie. 
Diemerdammersluis 1 Renovatie - Afhankelijk van al dan niet aanpassen fundering. 
 2 Reconstructie -- Opnieuw bouwen constructie. 
 4 Damwand - Voldoende aandacht voor uitvoeringsrisico’s. 

 
N.B. Indien bij de Diemerdammersluis een damwand wordt geplaatst, zal vanwege de spuifunctie de 
Ipenslotersluis als een dubbele spuisluis moeten worden uitgevoerd. Dit werkt kostenverhogend. 
 
Beheer en onderhoud 
De inspanning voor beheer en onderhoud is bij oude constructies, zoals deze sluizen, groter dan bij 
nieuwbouw. Renovatie van de oude constructie leidt tot hogere onderhoudskosten (gedurende de 
levenscyclus) dan reconstructie of nieuwbouw. Bij plaatsen van een damwand vervalt de spuifunctie en 
wordt de noodzaak tot onderhoud kleiner. Op basis van de wens tot behoud van de cultuurhistorische 
waarde, gaan we er vanuit dat het onderhoud ongeveer gelijk blijft aan de situatie bij renovatie. Bij 
nieuwbouw kan ingezet worden op een onderhoudsvriendelijk ontwerp. 
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Sluis Variant Score Toelichting 
Ipenslotersluis 2 Reconstructie + Optimalisatie onderhoudskosten mogelijk. 
 3 Nieuwe spuisluis + Optimalisatie onderhoudskosten mogelijk. 
Diemerdammersluis 1 Renovatie - In stand houden oude constructie leidt tot hogere 

onderhoudskosten. 
 2 Reconstructie + Optimalisatie onderhoudskosten mogelijk. 
 4 Damwand ++ Damwand behoeft geen beheer en onderhoud.  

3.11 Planperiode 

Levensduur / anticipatie op toekomstige ontwikkelin gen 
De mate waarin de levensduur wordt vergroot en er kan worden geanticipeerd op toekomstige 
ontwikkelingen wordt positief beoordeeld. Er wordt beoordeeld op de volgende factoren:  
� mogelijke meerpeilstijging (van belang voor beide sluizen); 
� mogelijke uitbreiding van de A10 (van belang voor de Ipenslotersluis);  
� restlevensduur. 
 
Voor de Ipenslotersluis geldt dat bij reconstructie niet wordt geanticipeerd op mogelijke uitbreiding van de 
A10. Er wordt geld geïnvesteerd in het opnieuw bouwen van een historische constructie, terwijl de kans 
aanwezig is dat deze bij uitbreiding van de A10 ‘in het niet’ valt of verwijderd moet worden. Bij het plaatsen 
van een spuisluis wordt wel geanticipeerd op mogelijke uitbreiding van de A10 (uitgangspunt hierbij is dat de 
spuisluis zodanig wordt ontworpen dat deze in stand kan blijven bij verbreding van de A10).  
 
Voor de Diemerdammersluis geldt dat zowel bij reconstructie als bij renovatie en bij het plaatsen van een 
damwand geanticipeerd wordt op een eventuele meerpeilstijging. Bij renovatie zal de restlevensduur lager 
zijn dan bij reconstructie.  
 
Sluis Variant Score Toelichting 
Ipenslotersluis 2 Reconstructie + Geen anticipatie op uitbreiding A10, wel 

anticipatie op meerpeilstijging. Optimale 
restlevensduur. 

 3 Nieuwe spuisluis ++ Anticipatie op uitbreiding A10 en meerpeilstijging. 
Optimale restlevensduur. 

Diemerdammersluis 1 Renovatie + Anticipatie op meerpeilstijging. 
 2 Reconstructie ++ Anticipatie op meerpeilstijging. 

Optimale restlevensduur. 
 4 Damwand ++ Anticipatie op meerpeilstijging. 

Optimale restlevensduur. 
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3.12 Wonen en werken 

Bereikbaarheid woningen en bedrijven 
Renovatie en het plaatsen van een damwand brengen geen verandering in de bereikbaarheid van 
omliggende woningen en bedrijven. Reconstructie en sloop met plaatsing van een spuisluis biedt de 
mogelijkheid om een sterkere constructie terug te brengen, waardoor de bereikbaarheid kan worden 
verbeterd. 
 
Sluis Variant Score Toelichting 
Ipenslotersluis 2 Reconstructie + Mogelijkheid een sterkere constructie terug te 

brengen. 
 3 Nieuwe spuisluis + Mogelijkheid een sterkere constructie terug te 

brengen. 
Diemerdammersluis 1 Renovatie 0 Geen verandering. 
 2 Reconstructie + Mogelijkheid een sterkere constructie terug te 

brengen. 
 4 Damwand 0 Geen verandering. 

Hinder tijdens realisatie 
Alle varianten veroorzaken tijdens de realisatie hinder op aan de omgeving. Reconstructie en sloop met 
plaatsing van een spuisluis zijn ingrijpende maatregelen. Renovatie en het plaatsen van een damwand 
veroorzaken minder grote hinder. 
 
Sluis Variant Score Toelichting 
Ipenslotersluis 2 Reconstructie -- Hinder aan de omgeving groter. 
 3 Nieuwe spuisluis -- Hinder aan de omgeving groter. 
Diemerdammersluis 1 Renovatie - Hinder aan de omgeving. 
 2 Reconstructie -- Hinder aan de omgeving groter. 
 4 Damwand - Hinder aan de omgeving. 

Aantasting bestaande bebouwing 
Renovatie levert een klein risico op aantasting van de bestaande bebouwing. Bij het plaatsen van een 
damwand door de Diemerdammersluis, zelf ook een ‘bestaand bouwwerk’, is er risico op 
beschadiging/verzakking van de sluis en in mindere mate de omliggende woningen. Reconstructie en 
nieuwbouw zijn ingrijpender en leveren daarom een groter risico. Bij de Diemerdammersluis staat de 
bebouwing op een kortere afstand dan bij de Ipenslotersluis, wat een negatievere score oplevert.  
 
Sluis Variant Score Toelichting 
Ipenslotersluis 2 Reconstructie - Risico op aantasting. 
 3 Nieuwe spuisluis - Risico op aantasting. 
Diemerdammersluis 1 Renovatie 0 Klein risico op aantasting. 
 2 Reconstructie -- Risico op aantasting groter. 
 4 Damwand - Risico op aantasting. 
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4 Resultaten 

4.1 Dominante criteria 
De tabel op de volgende pagina’s geeft een overzicht van de in hoofdstuk 3 toegekende scores. De 
volgende criteria worden als dominant gekenmerkt: 
� Constructieve veiligheid: deze moet in alle gevallen minimaal voldoen aan de vigerende normen en 

toekomstbestendig zijn; 
� Behoud van de spuifunctie: de totale spuicapaciteit dient gelijk te zijn aan de huidige situatie. 
� Cultuurhistorisch belang en historische context: behoud van het historisch karakter van de 

Diemerdammersluis is van groot belang voor AGV; 
� Kosten: deze moeten zo laag mogelijk zijn (voorwaarde HWBP), of in ieder geval geoptimaliseerd naar 

de overige afwegingscriteria; 
� Planperiode van de Ipenslotersluis: met name voor deze sluis is anticipatie op toekomstige 

ontwikkelingen van belang (in verband met de A10). 
 
Toelichting scores:   
-- zeer negatief 
- negatief 
o neutraal/geen effect 
+ positief 
++ zeer positief 
 
Toelichting op de tabel: 
Rood  = dominante criteria in de afweging 
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Diemerdammersluis 
 
Aspect Criterium 

R
en

ov
at

ie
 

R
ec

on
st

ru
ct

ie
 

D
am

w
an

d 

Toelichting 

Veiligheid en 

functie 

Constructieve veiligheid + ++ ++ Bij reconstructie en plaatsing damwand worden nieuwe 

materialen gebruikt voor de kerende functie. Bij renovatie 

worden alleen de noodzakelijke onderdelen vervangen. 

Behoud van de spuifunctie + + - Bij renovatie en reconstructie blijft de huidige functie 

behouden. Bij plaatsing van een damwand vervalt de 

spuifunctie maar dit wordt t.p.v. de Ipenslotersluis 

gecompenseerd. 

Effecten van een eventueel te 

plaatsen gemaal op de constructie 

- + - Bij renovatie betekent dit een grote ingreep op de 

bestaande constructie. Bij reconstructie is dit makkelijker 

in de constructie in te passen. Bij plaatsing van een 

damwand kan het t.p.v. de Ipenslotersluis worden 

uitgevoerd. 

Infrastructuur  Verkeerssituatie 0 + 0 Bij renovatie en plaatsing van een damwand verandert er 

niets aan de verkeerssituatie, bij reconstructie bestaat de 

mogelijkheid de situatie te verbeteren. 

Kabels en leidingen 0 -- 0 Bij renovatie kunnen de bestaande K+L blijven liggen. Bij 

reconstructie moeten ze (tijdelijk) omgelegd worden. Bij 

plaatsing van een damwand kunnen ze blijven liggen. 

Landschap 

 

Belang van een oriëntatiepunt in 

het landschap 

+ + + De sluis blijft bij alle varianten een oriëntatiepunt.  

Herkenbaarheid van de functie + + + De herkenbaarheid blijft gewaarborgd. 

Aantasting talud en breedte van 

de kruin van de aanliggende dijk. 

0 0 0 De huidige situatie veranderd bij geen van de varianten.  

Natuur 

 

Verstoring natuurwaarden in de 

aanlegfase 

- -- - Enige verstoring van de natuurwaarden zal altijd 

plaatsvinden. Reconstructie is op dat punt ingrijpender dan 

renovatie en plaatsing damwand. 

Beïnvloeding, en indien mogelijk 

verbetering, ecologische relaties 

+ + + Bij alle varianten is een verbetering van de ecologische 

relatie (PEHS) mogelijk.  

Mogelijkheden voor vismigratie + ++ - Bij reconstructie en renovatie zijn maatregelen in te 

bouwen. Dit is bij reconstructie eenvoudiger dan bij 

renovatie. 

Cultuur en 

archeologie 

 

Cultuurhistorisch belang sluizen 

(kenmerkendheid sluisdeuren, 

vorm en architectuur van de 

opbouw, materialisering) 

++ + + Renovatie en het plaatsen van een damwand leidt tot 

behoud van cultuurhistorische kenmerken, waarbij de 

damwand het aanzicht vanaf het IJmeer wijzigt. Bij 

reconstructie worden deze kenmerken opnieuw tot stand 

gebracht. 

Historische context ++ + ++ Bij renovatie en plaatsing damwand blijft de bestaande 

historische context behouden en kan deze worden 

versterkt. Bij reconstructie kan de context opnieuw worden 
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Aspect Criterium 
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Toelichting 

opgebouwd. 

Mogelijke aantasting bodemarchief - -- - Reconstructie is ingrijpender, omdat daarbij ook de gehele 

fundering wordt vervangen. 

Recreatie 

 

Verandering recreatieve functie 

sluizen 

0 0 0 Er is geen verandering. 

Verandering wandel- en 

fietsfunctie 

0 0 0 Er is geen verandering. 

Beheer en 

onderhoud 

Beheerbaarheid + + ++ Het beheer van de sluis zal eenvoudiger worden, doordat 

oude gebreken worden hersteld. Bij plaatsing damwand is 

beheer van de spuifunctie niet meer van toepassing. 

Onderhoudbaarheid 0 + ++ Bij reconstructie kunnen nieuwe, onderhoudsarme 

materialen worden gebruikt. Damwand vergt geen 

onderhoud. 

Duurzaamheid ++ - + Renovatie leidt tot optimaal hergebruik van materialen en 

is dus de meest duurzame oplossing. Bij plaatsing van een 

damwand en nieuwbouw wordt (in toenemende mate) 

nieuw materiaal gebruikt, dit is minder duurzaam. 

Kosten Aanlegkosten -- -- - Plaatsen van een damwand is een relatief goedkope 

oplossing.  

Beheer en onderhoud - + ++ Renovatie van een oude constructie leidt tot hogere 

onderhoudskosten dan reconstructie. Damwand vergt 

geen beheer en onderhoud.  

Planperiode Levensduur / anticipatie op 

toekomstige ontwikkelingen 

+ ++ ++ Bij reconstructie en plaatsing van een damwand wordt de 

levensduur optimaal vergroot.  

Wonen & 

werken 

Bereikbaarheid woningen en 

bedrijven 

0 + 0 Bij reconstructie kan de bereikbaarheid worden verbeterd 

door ontwerp van een sterkere constructie. 

Hinder tijdens realisatie - -- - In alle gevallen zullen de werkzaamheden tot hinder voor 

de omgeving leiden. Reconstructie is ingrijpender. 

Aantasting bestaande bebouwing. 0 -- - Renovatie leidt niet tot aantasting. Reconstructie kan 

leiden tot overlast/schade door bijvoorbeeld trillingen 

tijdens heien. Bij plaatsing van een damwand is de kans 

op schade kleiner. 
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Ipenslotersluis 
 
Aspect Criterium 

R
ec

on
st

ru
ct

ie
 

N
ie

uw
e 

sp
ui

sl
ui

s Toelichting 

Veiligheid en 

functie 

Constructieve veiligheid ++ ++ Bij reconstructie en nieuwbouw worden nieuwe materialen 

gebruikt.  

Behoud van de spuifunctie + ++ Bij reconstructie blijft de huidige functie behouden. Bij nieuwbouw 

bestaat de mogelijkheid de spuifunctie te vergroten. 

Effecten van een eventueel te 

plaatsen gemaal op de constructie 

+ ++ Inpassing in een nieuwe constructie is in beide gevallen mogelijk. 

Bij reconstructie is men gebonden aan de bestaande afmetingen 

van de sluis. 

Infrastructuur  Verkeerssituatie + + Bij reconstructie en nieuwbouw bestaat de mogelijkheid de situatie 

te verbeteren. 

Kabels en leidingen -- -- Bij reconstructie en nieuwbouw moeten kabels en leidingen 

(tijdelijk) omgelegd worden. 

Landschap 

 

Belang van een oriëntatiepunt in 

het landschap 

+ - Bij reconstructie blijft de sluis een oriëntatiepunt. Bij nieuwbouw 

wordt de constructie minder zichtbaar. 

Herkenbaarheid van de functie + + De herkenbaarheid blijft ook nieuwbouw gewaarborgd. 

Aantasting talud en breedte van 

de kruin van de aanliggende dijk. 

0 0 De huidige situatie verslechtert niet. Uitgangspunt is dat de 

werkzaamheden niet leiden tot aantasting van de aanliggende dijk. 

Natuur 

 

Verstoring natuurwaarden in de 

aanlegfase 

-- -- Enige verstoring van de natuurwaarden zal altijd plaatsvinden.  

Beïnvloeding, en indien mogelijk 

verbetering, ecologische relaties 

+ ++ Bij beide varianten is een verbetering van de ecologische relatie 

(PEHS) mogelijk. Bij nieuwbouw is de mogelijkheid groter. 

Mogelijkheden voor vismigratie ++ ++ Bij beide varianten zijn maatregelen voor vismigratie in te passen 

(zie notitie ‘vispassage’) 

Cultuur en 

archeologie 

 

Cultuurhistorisch belang sluizen 

(kenmerkendheid sluisdeuren, 

vorm en architectuur van de 

opbouw, materialisering) 

+ - Reconstructie leidt tot behoud van historische kenmerken. Bij 

nieuwbouw worden ze verwijderd. 

Historische context + - Bij nieuwbouw wordt de historische context verwijderd.  

Mogelijke aantasting bodemarchief -- -- Beide varianten leiden tot verstoring van de bodem.  

Recreatie 

 

Verandering recreatieve functie 

sluizen 

0 0 Er is geen verandering. 

Verandering wandel- en 

fietsfunctie 

0 0 Er is geen verandering. 

Beheer en 

onderhoud 

Beheerbaarheid + ++ Het beheer van de sluis zal eenvoudiger worden, doordat oude 

gebreken volledig worden hersteld. Variant nieuwbouw levert een 

vereenvoudiging in het beheer op. 

Onderhoudbaarheid + + Bij beide varianten kunnen nieuwe, onderhoudsarme materialen 

worden gebruikt. 

Duurzaamheid - - Bij zowel de reconstructie als nieuwbouw worden nieuwe 
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Aspect Criterium 

R
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s Toelichting 

materialen gebruikt, dit is minder duurzaam. 

Kosten Aanlegkosten -- -- Nieuwbouw van een dubbele spuisluis is duurder. 

Beheer en onderhoud + + Bij zowel reconstructie als nieuwbouw kunnen de 

onderhoudskosten geoptimaliseerd worden.  

Planperiode Levensduur / anticipatie op 

toekomstige ontwikkelingen 

+ ++ Bij de variant nieuwbouw wordt voor de Ipenslotersluis optimaal 

geanticipeerd op de A10 en mogelijke peilstijging. 

Wonen & 

werken 

Bereikbaarheid woningen en 

bedrijven 

+ ++ Bij beide varianten kan de bereikbaarheid worden verbeterd door 

een sterkere constructie te realiseren. 

Hinder tijdens realisatie -- -- In beide gevallen zullen de werkzaamheden tot hinder voor de 

omgeving leiden.  

Aantasting bestaande bebouwing. - - Zowel reconstructie als nieuwbouw kan leiden tot overlast/schade 

door bijvoorbeeld trillingen tijdens heien.  

4.2 Voorkeursalternatief 
Er zijn een aantal dominante criteria benoemd, op basis waarvan we onderstaand voorkeursalternatief 
hebben bepaald: 
 
Diemerdammersluis 
Voor de Diemerdammersluis gaat de voorkeur uit naar het plaatsen van een damwand door de 
vleugelmuren aan zijde IJmeer van de bestaande constructie (variant 4, locatie C, zie bijlage 4): 
� De constructieve veiligheid wordt gewaarborgd doordat de keerfunctie volledig kan worden overgenomen 

door een damwand. Het is daarmee een zekere oplossing voor de veiligheid, in tegenstelling tot het 
gebruik van de oude constructie. 

� Met de hoogte van de damwand kan rekening worden gehouden met mogelijke toekomstige 
peilstijgingen.  

� Cultuurhistorisch belang en context blijven grotendeels behouden.  
� Deze variant heeft de laagste investeringskosten. 
Met het plaatsen van een damwand vervalt de spuifunctie van de sluis. In de voorkeursvariant wordt dit 
gecompenseerd door bij de Ipenslotersluis een nieuwe spuisluis met een verdubbelde spuicapaciteit aan te 
leggen. 
 
Ipenslotersluis 
Voor de Ipenslotersluis gaat de voorkeur uit een nieuwe spuisluis. Gezien het hierboven uitgesproken 
voorkeuralternatief voor de Diemerdammersluis is het wenselijk om de nieuwe spuisluis met verdubbelde 
spuicapaciteit uit te voeren (zie bijlage 5): 
� De constructieve veiligheid wordt gewaarborgd doordat er een nieuwe constructie wordt gerealiseerd.  
� De totale spuicapaciteit van beide sluizen blijft gehandhaafd. 
� Met de hoogte van de keerelementen in de spuisluis kan rekening worden gehouden met mogelijke 

toekomstige peilstijgingen.  
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Het verdubbelen van de Ipenslotersluis heeft relatief hoge investeringskosten. Als naar de totaaloplossing 
voor beide sluizen wordt gekeken, blijkt dat het geld geïnvesteerd wordt in de criteria veiligheid en 
spuifunctie. 
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5 Mitigerende maatregelen 

In de voorgaande hoofdstukken zijn de varianten van het voorkeursalternatief op een aantal aspecten 
negatief beoordeeld. Deze negatieve beoordelingen geven aanleiding tot het zoeken naar zogenoemde 
mitigerende of compenserende maatregelen om de negatieve effecten te voorkomen of te beperken c.q. te 
minimaliseren. Dit hoofdstuk geeft een doorkijk naar welke mitigerende of compenserende maatregelen per 
beoordelingsaspect gekozen kunnen worden.  
 
Als de varianten bij een beoordelingsaspect geen negatieve beoordeling hebben gescoord wordt dit 
aangegeven met ‘n.v.t.’. 
 
Aspecten  Mitigerende of compenserende maatregel 
Veiligheid en functie   
� Constructieve veiligheid van de sluizen. N.v.t. 
� Behoud van de spuifunctie. N.v.t. 
� Effecten van een eventueel te plaatsen 

gemaal op de constructie. 
Elders anticiperen op mogelijke toekomstige peilstijgingen: 
� capaciteit bestaande gemalen verhogen; 
� elders in de dijk een nieuw gemaal maken. 

Infrastructuur   
� Invloed werkzaamheden op de 

verkeerssituatie/bereikbaarheid. 
N.v.t. 

� Invloed werkzaamheden op de functie 
van kabels en leidingen. 

KLIC onderzoek en tijdig overleg met eigenaren K&L. 

Landschap  
� Belang van een oriëntatiepunt in het 

landschap. 
Bij de Ipenslotersluis een modern oriëntatiepunt creëren 
(bijv. een informatiebord) welke de waterhuishoudkundige 
geschiedenis benadrukt.  

� Herkenbaarheid van de functie. N.v.t. 
� Aantasting talud en breedte van de kruin 

van de aanliggende dijk. 
N.v.t. 

Natuur  
� Verstoring natuurwaarden in de 

aanlegfase. 
� Bij voorkeur werken buiten broedseizoen vogels en 

paaiperiode vissen. 
� Door (maai)beheer dijk tijdelijk minder aantrekkelijk 

maken voor bepaalde diersoorten. 
� Faseren werk t.b.v. vluchtmogelijkheid dieren. 

� Beïnvloeding, en indien mogelijk 
verbetering, ecologische relaties. 

N.v.t. 

� Mogelijkheden voor vismigratie. N.v.t. 
Cultuur en archeologie   
� Cultuurhistorisch belang sluizen 

(kenmerkendheid sluisdeuren, vorm en 
architectuur van de opbouw, 

Bij de Ipenslotersluis een modern oriëntatiepunt creëren 
(bijv. een informatiebord) welke de waterhuishoudkundige 
geschiedenis benadrukt. 
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Aspecten  Mitigerende of compenserende maatregel 
materialisering). 

� Historische context. Bij de Ipenslotersluis een modern oriëntatiepunt creëren 
(bijv. een informatiebord) welke de waterhuishoudkundige 
geschiedenis benadrukt. 

� Mogelijke aantasting bodemarchief. Archeologisch onderzoek voor aanvang en tijdens de 
werkzaamheden. 

Recreatie  
� Verandering recreatieve functie sluizen. N.v.t. 
� Verandering wandel- en fietsfunctie. N.v.t. 
Beheer en onderhoud  
� Beheerbaarheid. N.v.t. 
� Onderhoudbaarheid. N.v.t. 
� Duurzaamheid. Accepteren. 
Kosten  
� Aanlegkosten. Accepteren. 
� Beheer en onderhoud. Accepteren. 
Planperiode  
� Levensduur / anticipatie op toekomstige 

ontwikkelingen. 
N.v.t. 

Wonen & Werken  
� Bereikbaarheid woningen en bedrijven. N.v.t. 
� Hinder tijdens realisatie. � Geluidsarme bouwmethoden toepassen. 

� Goede omleidingsroutes. 
� Aandacht voor communicatie. 

� Aantasting bestaande bebouwing. � Vooraf staat van de bebouwing onderzoeken (vooropame 
starten circa 1 jaar voor start uitvoering). 

� Monitoren tijdens werkzaamheden. 
� Bouwmethode afstemmen op risico’s. 
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6 Conclusies en advies 

Het doel van deze variantennota is te komen tot een weloverwogen en breed gedragen oplossing 
(voorkeursalternatief) voor het gestelde probleem. Hiertoe zijn de varianten op verschillende aspecten 
beoordeeld. Er zijn een aantal dominante criteria benoemd, op basis waarvan we onderstaand 
voorkeursalternatief hebben bepaald: 
 
Voorkeursalternatief 
 
Diemerdammersluis 
Voor de Diemerdammersluis gaat de voorkeur uit naar het plaatsen van een damwand door de 
vleugelmuren aan zijde IJmeer van de bestaande constructie: 
� De constructieve veiligheid wordt gewaarborgd doordat de keerfunctie volledig kan worden overgenomen 

door een damwand. Het is daarmee een zekere oplossing voor de veiligheid, in tegenstelling tot het 
gebruik van de oude constructie. 

� Met de hoogte van de damwand kan rekening worden gehouden met mogelijke toekomstige 
peilstijgingen.  

� Cultuurhistorisch belang en context blijven grotendeels behouden.  
� Deze variant heeft de laagste investeringskosten. 
Met het plaatsen van een damwand vervalt de spuifunctie van de sluis. In de voorkeursvariant wordt dit 
gecompenseerd door bij de Ipenslotersluis een nieuwe spuisluis met een verdubbelde spuicapaciteit aan te 
leggen. 
 
Ipenslotersluis 
Voor de Ipenslotersluis gaat de voorkeur uit een nieuwe spuisluis. Gezien het hierboven uitgesproken 
voorkeuralternatief voor de Diemerdammersluis is het wenselijk om de nieuwe spuisluis met verdubbelde 
spuicapaciteit uit te voeren: 
� De constructieve veiligheid wordt gewaarborgd doordat er een nieuwe constructie wordt gerealiseerd.  
� De totale spuicapaciteit van beide sluizen blijft gehandhaafd. 
� Met de hoogte van de keerelementen in de spuisluis kan rekening worden gehouden met mogelijke 

toekomstige peilstijgingen.  
Het verdubbelen van de Ipenslotersluis heeft relatief hoge investeringskosten. Als naar de totaaloplossing 
voor beide sluizen wordt gekeken, blijkt dat het geld voornamelijk geïnvesteerd wordt in de criteria veiligheid 
en spuifunctie. 

Kosten 
Er is een deterministische kostenraming opgesteld voor het voorkeursalternatief (zie bijlage 2). Hierbij zijn 
onderstaande uitgangspunten gehanteerd: 
 
Ipenslotersluis 
� Er zijn kosten opgenomen voor de afvoer van vervuilde grond. Aanname: grond is niet-reinigbaar 

(onderzoek naar kwaliteit grond is nog niet uitgevoerd). 
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� Raming uit 2010 is geïndexeerd volgens de CBS indexcijfers voor grond- weg- en waterbouw 
respectievelijk weg en waterbouw (gemiddeld percentage ca. 11%). Het BTW percentage is aangepast 
naar 21%. 

  

Diemerdammersluis 
� Geen saneringskosten opgenomen. 
� Geen stortkosten opgenomen (hergebruik materialen), bestaande basaltstenen worden hergebruikt. 
� Er is rekening gehouden met 1000 m3 baggeren. We gaan er vanuit dat er gewerkt wordt vanaf het 

water, met een zware kraan op een ponton. Het is niet bekend of het IJmeer voldoende diep is om met 
een ponton op locatie te komen (peilingen zijn nog niet uitgevoerd). Uitgangspunt is dat eventuele bagger 
schoon is. 

� Er is uitgegaan van werken ‘in den natte’. Er zijn geen kosten voor afdamming, droogzetting of bemaling 
opgenomen. Werkzaamheden dienen buiten het stormseizoen plaats te vinden. 

� Zware kraan met ponton gerekend voor overzetten materieel en materiaal. 
� Vanwege de aard van het werk is voor het percentage eenmalige kosten, bouwplaatskosten, algemene 

kosten en winst & risico in totaal 36% gehanteerd (i.p.v. 27% bij de Ipenslotersluis). 
� Vanwege het risicoprofiel zijn een aantal percentages verhoogd: 

˗ percentage object onvoorzien (20% i.p.v. 10%).  
˗ percentage object overstijgend risico (25% i.p.v. 10%).  
˗ percentage nader te detailleren (15% i.p.v. 10%). 

 
 Geraamde kosten 

inclusief BTW 
Ipenslotersluis € 4.400.000,- 
Diemerdammersluis € 691.000,- 
Totaal € 5.091.000,-  

Planning 
Er is een deterministische planning opgesteld voor het voorkeursalternatief (zie bijlage 3). Hierbij zijn 
onderstaande uitgangspunten gehanteerd. 
 
Contractvorm 
Er is gekozen voor het separaat aanbesteden van de sluizen. Voor de werkzaamheden aan de 
Ipenslotersluis gaan we uit van een D&C contract. Voor de Diemerdammersluis gaan we uit van een 
traditioneel RAW contract. Er is een inkoopstrategie opgesteld, waarin de keuze voor de contractvorm en de 
methode van aanbesteden van de sluizen wordt onderbouwd. 
 
Faseren uitvoering 
We adviseren om de werkzaamheden aan de Ipenslotersluis en de Diemerdammersluis gefaseerd uit te 
voeren en daarbij te starten met de Ipenslotersluis. De spuicapaciteit wordt tijdens de bouwwerkzaamheden 
namelijk gehalveerd. Indien gelijktijdig aan beide sluizen wordt gewerkt verdwijnt de spuicapaciteit 
gedurende de werkzaamheden geheel. Zodra de Ipenslotersluis is gerealiseerd, is de spuicapaciteit 
gewaarborgd. Starten met de Diemerdammersluis betekent dat er tijdens werkzaamheden aan de 
Ipenslotersluis niet gespuid kan worden. 
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Verder gaan we er in de planning vanuit dat de werkzaamheden aan de Diemerdammersluis buiten het 
stormseizoen plaatsvinden. Het aanbrengen van de damwand vergt namelijk wat sloopwerk aan de 
vleugelwanden en beperkt graafwerk in de dijk. Uitvoering buiten het stormseizoen is mogelijk omdat de 
uitvoeringsduur relatief kort is, in tegenstelling tot de die van de Ipenslotersluis.  

Architectonische aanpassing 
Voor beide sluizen zijn in het verleden voorstellen gedaan voor architectonische aanpassingen [lit. 3]. Uit 
kostenoverweging is door de opdrachtgever besloten geen aanpassingen te doen (sober en doelmatig 
ontwerp van de versterking). 

Mitigerende maatregelen 
Om de negatieve gevolgen die aan het voorkeursalternatief kleven te minimaliseren of op te heffen kunnen 
mitigerende of compenserende maatregelen worden ingezet. Hoofdstuk 5 geeft, voor de aspecten waarop 
de varianten negatief zijn beoordeeld, een doorkijk naar de mogelijke mitigerende en compenserende 
maatregelen. 
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Bijlage 1 -  Inspectierapport Ipensloter- en Diemer dammersluis, 
H. Bonsink, d.d. 8 december 2008 
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Bijlage 2 -  SSK ramingen voorkeursvariant 
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Bijlage 3 -  Planning 
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Bijlage 4 -  Fotobewerking Diemerdammersluis 
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Bijlage 5 -  Schetsontwerp Ipenslotersluis 
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