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Hoe leest u dit plan? 

In dit plan staan de maatregelen die het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht uit wil 

voeren om de Noordse Dorpsweg weer hoog en sterk genoeg te maken. Ook vindt 

u in het plan wat de consequenties van deze maatregelen zijn.  

 

Proces 

Het eerste hoofdstuk is een inleiding. Hier vindt u een algemene inleiding over het 

plangebied, de doelstelling van de dijkverbetering en het te doorlopen planproces. 

Op het ontwerp-dijkverbeteringsplan kunt u een zienswijze indienen. Hoe dit 

precies werkt wordt in hoofdstuk 1 nader omschreven. 

 

Ontwerpaspecten en maatregelen per traject 

In hoofdstuk 2 worden de ontwerpkaders beschreven. Hier staat meer dijk-

technische informatie en welke andere aspecten in het ontwerp zijn meegenomen. 

De dijk is in de eerste plaats een waterkering. Daarnaast heeft de dijk meerdere 

waarden en functies zoals bijvoorbeeld voor bebouwing en het landschap. Met 

deze waarden en functies is zoveel mogelijk rekening gehouden in het 

ontwerpproces. 

 

In hoofdstuk 3 vindt u de beoogde maatregelen per deeltraject en een uitleg van 

wat deze maatregelen dan inhouden. De plantekeningen, bijlage A, horen hierbij. 

Het hierop volgende hoofdstuk 4 omschrijft wat de (nadelige) gevolgen zijn van de 

maatregelen en wat we eraan doen om deze te beperken en te voorkomen. Het 

gaat hierbij om gevolgen voor: 

 

- Waterhuishouding dijk/polder 

- Infrastructuur (verkeer, kabels en leidingen) 

- Wonen, werken, agrarische percelen en recreatie 

- Landschap, Cultuur, Natuur (bomen) en Archeologische waarden 

Uitvoering 

Ook de uitvoering is een aandachtspunt bij de dijkverbetering. In hoofdstuk 5 leest 

u wat we doen om de uitvoering met zo min mogelijk hinder voor de omgeving te 

laten verlopen. Dit zijn maatregelen voor de bereikbaarheid, veiligheid en 

verminderen van hinder. Ook nemen we waar nodig maatregelen bij panden dicht 

op de dijk. Verder staan in hoofdstuk 5 de maatregelen met betrekking tot flora en 

fauna en landschap en vindt u hier hoe we met u communiceren tijdens de 

uitvoering. 

  



 

17 mei 2016 - Dijkverbeteringsplan Noordse Dorpsweg  6/29 

 

Beheer 

Bent u eigenaar van een stuk dijk of heeft u een deel van de dijk in beheer? Dan 

vindt u in hoofdstuk 6 meer informatie over de invloed van de maatregelen op het 

beheer en onderhoud. En in hoofdstuk 7 kunt u lezen welke vergunningen het 

waterschap moet intrekken en aanvragen voor de dijkverbetering.  

 

Planning en financiën 

De planning van het project en de kostenraming van het project zijn te vinden in 

hoofdstuk 8. 

 

Compensatie/schade 

Als het dijkverbeteringsplan is vastgesteld worden er op individueel niveau 

afspraken gemaakt over compensatie en schade, met eigenaren en/of gebruikers 

van percelen waar werkzaamheden plaatsvinden. Over de kaders van deze 

afspraken vindt u meer informatie in hoofdstuk 8 en de Richtlijnen Medegebruik, 

bijlage B.  

 

Literatuur en bijlagen 

In de verschillende hoofdstukken wordt verwezen naar literatuur (zie de 

literatuurlijst in hoofdstuk 10) en naar diverse bijlagen zoals de plantekeningen en 

de richtlijnen medegebruik.  

 

Begrippen 

In dit ontwerp-dijkverbeteringsplan wordt gebruik gemaakt van woorden en 

technische vaktermen die betrekking hebben op de dijk. Onderstaand figuur licht 

een aantal basisbegrippen visueel toe. Verschillende vaktermen en technische 

begrippen zijn in de tekst gemarkeerd met een “*”. Een uitleg van deze begrippen 
is te vinden in bijlage C. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Het dijktraject de Noordse Dorpsweg (PO2-039A) is volledig afgekeurd op hoogte. 

Ook voldoet de kruin op veel plaatsen niet aan de minimale breedte van 1,5 

meter. De dijk voldoet daardoor niet aan de normen om voldoende veiligheid te 

bieden tegen overstromingen. 

 

De verbetering van de Noordse Dorpsweg is op basis van de toetsing opgenomen 

in de planning van het programma waterkeringen die loopt van 2016 tot en met 

2020. 

1.2 Plangebied 

Het dijktraject de Noordse Dorpsweg ligt in de gemeente Nieuwkoop in de 

provincie Zuid-Holland. De dijk ligt op de grens van waterschap Amstel, Gooi en 

Vecht en het Hoogheemraadschap Rijnland, is ongeveer 1700 meter lang en is 

voorzien van een smalle drukke asfaltweg. Hij beschermt de Noordse Buurt tegen 

het water uit de Nieuwkoopse Plassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Doelstelling 

De doelstelling van het project is en om de waterkering weer aan de 

veiligheidsnormen te laten voldoen door middel van de inpassing van een 

duurzaam ontwerp.  

  

Figuur 1-1: Het plangebied van dijktraject de Noordse 
Dorpsweg. 
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1.4 Planproces 

Dijkverbeteringsplan 

Voor een dijkverbetering worden verschillende stappen doorlopen. Dit ontwerp-

dijkverbeteringsplan is onderdeel van het (plan)proces om de dijk te verbeteren. 

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

een waterstaatswerk - zoals een dijk - een projectplan opgesteld te worden. Het 

projectplan wordt door de beheerder (het waterschap) vastgesteld. Dit ontwerp-

dijkverbeteringsplan is een projectplan in de zin van de Waterwet.  

 

 

Inspraak op het dijkverbeteringsplan 

 

Binnen het waterschap Amstel, Gooi, en Vecht is het dagelijks bestuur (in mandaat namens 

het algemeen bestuur) bevoegd om dijkverbeteringsplannen vast te stellen.  

In de Waterverordening Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht [lit. 1] wordt op de 

voorbereiding van het projectplan (lees: dijkverbeteringsplan) de procedure van afdeling 3.4 

van de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing verklaard. Het Dagelijks bestuur stelt 

een ontwerp-dijkverbeteringsplan vast. Dit plan wordt ter inzage gelegd en belanghebbenden 

kunnen mondeling of schriftelijk een zienswijze kenbaar maken gedurende een periode van 

zes weken. 

 

Het dagelijks bestuur van waterschap Amstel, Gooi en Vecht zal de zienswijzen behandelen 

en, indien deze daartoe aanleiding geven, het plan aanpassen en verwerken in een definitief 

dijkverbeteringsplan. Vervolgens zal het dagelijks bestuur het dijkverbeteringsplan 

vaststellen waarna het voor beroep ter inzage wordt gelegd. Belanghebbenden kunnen 

binnen de daarvoor gestelde termijn beroep instellen bij de Rechtbank, eventueel gevolgd 

door hoger beroep bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Crisis- en 

herstelwet is van toepassing op dit plan. Omdat afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en 

herstelwet van toepassing is, geldt voor het indienen van beroep dat: 

 

• de beroepsgronden in het beroepschrift worden opgenomen; 

• het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen 

gronden zijn ingediend, en 

• deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld. 
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2 Ontwerpkaders 

Basisuitgangspunt bij de Noordse Dorpsweg is om een dijk te ontwerpen binnen 

maatschappelijk aanvaardbare kosten, die voldoet aan de veiligheidsnormen, 

waarbij de huidige gebruiksfuncties weer worden teruggebracht. Er wordt ook 

rekening gehouden met het toekomstig beheer en onderhoud van de dijk.  

 

In het proces om de dijk weer te laten voldoen aan de veiligheidseisen, zijn de 

volgende stappen doorlopen: 

1. Op basis van de veiligheidseisen voor de dijk en de bestaande waarden en 

functies zijn ontwerpkaders (uitgangspunten) voor de dijkverbetering 

opgesteld; 

2. Aan de hand van deze uitgangspunten zijn er varianten uitgewerkt; 

3. Vervolgens is er een afweging gemaakt tussen de varianten; 

4. Er is per deel van het dijktraject een voorkeursvariant gekozen; 

5. Door toepassen van mitigerende en compenserende maatregelen worden de 

nadelige effecten van de dijkverbetering zoveel mogelijk beperkt. 

 

In dit hoofdstuk leest u meer over de ontwerpkaders die zijn gehanteerd bij het 

opstellen van dit plan.  

2.1 Ontwerpuitgangspunten dijkveiligheid 

De primaire functie van een dijk is veiligheid bieden voor het achterland tegen 

overstroming. Oftewel: de dijk moet voldoende waterkerend vermogen bieden. 

De gewenste veiligheid van de dijk is afgestemd op de gevolgen van een 

overstroming of doorbraak. De veiligheidsnorm van de dijk de Noordse Dorpsweg 

is veiligheidsklasse III. Bij deze veiligheidsklasse hoort een 

overschrijdingsfrequentie van het boezempeil van 1/100 jaar. 

 

Het dijktraject is bijna geheel afgekeurd op hoogte. Alleen in de dorpskern ter 

hoogte van de kerk is de dijk op hoogte. Het waterkerend vermogen van de dijk 

wordt bepaald door de hoogte van de kruin en de stabiliteit van het dijklichaam. 

Ook de aanwezigheid van vreemde elementen in de dijk, zoals bebouwing, kabels, 

leidingen, bomen, etc. speelt een rol.  

2.1.1 Kruinhoogte 

De bodem onder de dijk en de dijk zelf bestaan uit samendrukbare lagen 

(voornamelijk klei en veen). Het asfalt ligt op een niet samendrukbare laag, de 

funderingsbaan.  Onder invloed van het eigen gewicht en deels door 

verkeersbelasting drukt de dijk zichzelf de slappe bodem in. Daardoor zakt de dijk 

continu. Voor voldoende veiligheid tegen overstroming dient de kruin van de dijk 

over het gehele dijktraject te voldoen aan de minimaal vereiste kruinhoogte  

van -1,0 m NAP. Deze hoogte moet tevens over een breedte van minimaal 1,5 

meter worden gehaald. 
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2.1.2 Stabiliteit 

Macrostabiliteit 

Onder stabiliteit van een dijk wordt de standzekerheid verstaan. De dijk ontleent 

zijn standzekerheid aan de schuifsterkte tussen het dijklichaam en de ondergrond. 

De dijk moet voldoende weerstand kunnen bieden tegen afschuiven. Als de 

belasting (waterdruk) op de dijk groter is dan de sterkte dan zal deze bezwijken. 

 

De veiligheid tegen afschuiven van het binnentalud* wordt aangetoond door 

middel van geotechnische berekeningen. De resultaten van deze berekeningen 

worden vergeleken met de eisen die volgen uit de norm. Hoe hoger de norm, hoe 

sterker de dijk moet zijn. 

 

  

Figuur 2-1  Afschuiven binnentalud: het met 

water verzadigde binnentalud verliest zijn 

samenhang en zakt onderuit. 
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2.2 Overige ontwerpuitgangspunten 

Tabel 2-1 geeft een opsomming van de dijkveiligheid- en de overige 

ontwerpuitgangspunten. Het ontwerp wordt getoetst aan alle uitgangspunten en 

eventueel aangepast, zodat de uiteindelijke dijkverbeteringsmaatregelen 

maatschappelijk aanvaardbaar zijn. 

 

Tabel 2-1 Ontwerpuitgangspunten 

Te beschrijven aspecten en criteria 

Veiligheid dijk 

 Hoogte, breedte en stabiliteit van de dijk 

 Risico’s van dijkvreemde elementen moeten beheersbaar zijn 

Waterstaatkundig 

 Verandering oppervlaktewater  

 Verandering waterhuishouding dijk 

 Gevolgen voor waterafvoer in de polder 

Infrastructuur 

 Behouden van huidige verkeersfunctie en verkeerssituatie 

 Alleen handhaven kabels en leidingen als ze aan veiligheidseisen voldoen. 

 Behoud functie waterwegen 

 Afvoer hemelwater 

Wonen, werken en recreatie 

 Voorkomen van schade 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 & Cultuurhistorie 

 Bomen 

 Beeld en landschappelijke structuur 

Natuur 

 Behouden van huidige natuurwaarden en ecologische relaties, en zo  

    nodig compenseren (invloed Natura 2000) 

 Verstoring fauna en flora in de aanlegfase 

Cultuurhistorie en archeologie 

 Rekening houden met cultuurhistorische en archeologische waarden 

Beheer en Onderhoud 

 Beheerbaarheid 

 Onderhoudsinspanning 

 Duurzaamheid 

Kosten 

 Ontwerpen en uitvoeren tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten 

 Beheer en onderhoud 

Planperiode 

 Onderhoudscyclus 
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2.3 Afwegingskader 

Voor de Noordse Dorpsweg zouden een aantal varianten toegepast kunnen 

worden. Mogelijkheden zijn om de kruin in zijn geheel op te hogen, alleen de 

tuimelkade op te hogen of om een constructie toe te passen. In 2007 is er voor 

gekozen om een tuimelkade langs de kant van de weg te maken, welke in 2008 is 

gerealiseerd. Deze tuimelkade is niet hoog genoeg meer. Dit ontwerp is niet 

duurzaam en voldoet daarmee niet aan de doelstelling van het project. Daarom 

valt deze variant af.  

 

De gehele kruin ophogen is een tweede optie. Hiervoor zullen echter alle opritten 

van de woningen aangepast moeten worden. De opritten zouden dan veel te steil 

of te lang worden, waardoor ook de percelen opgehoogd zullen moeten worden. 

Deze optie zou veel overlast voor de omgeving opleveren en ook zeer kostbaar 

zijn. Binnen 30 jaar zou de dijk weer opnieuw opgehoogd moeten worden. Deze 

variant valt ook af. 

 

Het maken van een constructie in de vorm van een stalen damwand is de derde 

variant en voldoet aan de doelstelling. Een stalen damwand kan 70 jaar blijven 

staan en is daarom een duurzaam ontwerp. In de dorpskern zal de waterkering 

alleen worden opgehoogd voor een periode van 30 jaar. Die werkzaamheden 

zullen vooruitlopend uitgevoerd worden bij de reconstructie van de weg, welke 

door de gemeente Nieuwkoop uitgevoerd gaat worden. In het volgende hoofdstuk 

zal er verder ingegaan worden op de stalen damwandconstructie.  
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3 Dijkverbeteringsmaatregelen 

Dit hoofdstuk geeft de dijkverbeteringsmaatregel die toegepast wordt per gedeelte 

van het dijktraject. Daarnaast zal er in detail worden beschreven wat de specifieke 

maatregelen per locatie zijn 

3.1 Overzicht dijkverbeteringsmaatregelen 

In het onderzoeksrapport van Antea Group zijn twee varianten beschreven en 

doorgerekend. Beiden varianten zijn damwandconstructies. De eerste 

damwandconstructie ligt tussen de Noordse Dorpsweg en het water uit de 

Nieuwkoopse Plassen in. De damwandconstructie wordt direct langs de Noordse 

Dorpsweg geplaatst. Tegen de deksloof van de damwand komt grond te liggen 

met een aflopend talud richting het water. 

 

 

 

Bij de tweede variant komt de damwandconstructie strak langs het water uit de 

Nieuwkoopse Plassen te liggen. De damwandconstructie wordt afgewerkt met een 

deksloof met daarbij aflopend een talud richting de Noordse Dorpsweg.  

 

 

 

 

Figuur 3-2: Variant 2, de damwandconstructie 

strak langs het water. 

 

Figuur 3-1: Variant 1, de damwandconstructie 

direct langs de weg. 
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Uitvoeringstechnisch en constructief zijn er geen directe verschillen tussen de 

beiden varianten, beiden varianten voldoen. Esthetisch en visueel zijn er wel 

verschillen. Waternet heeft voor dit dijktraject gekozen voor de tweede variant 

met de damwand strak langs het water. De reden waarom voor deze variant is 

gekozen is omdat er in het voorjaar jonge kuikens in de plas zwemmen welke in 

huidige omstandigheden vaak het talud oplopen en de weg op gaan. In het geval 

van de eerste variant zouden de kuikens van de kruin kunnen vallen en daarna 

niet meer terug omhoog kunnen omdat er een damwand staat. Bij variant twee 

zullen ze minder mogelijkheden hebben om uit de plas de kant op te lopen, maar 

kunnen ze wel goed van de berm naar de plas toe. 

 

Verkeerstechnisch is het ook minder veilig om vlak langs de weg een stalen 

damwandconstructie te hebben staan. Er is dan geen uitwijkmogelijkheid wanneer 

dat wel wenselijk is. Wanneer automobilisten toch moeten uitwijken reiden zij 

tegen de damwandconstructie aan. Dit heeft negatieve gevolgen voor de 

damwandconstructie. 

 

Het ontwerp zal een gestaffelde damwandconstructie zijn. De eerste 

damwandplank wordt aangebracht tot op de pleistocene zandlaag op een diepte 

van -11,0m NAP. Deze plank zal 10 meter lang zijn. De tweede, derde en vierde 

damwandplank worden korter, namelijk drie meter lang. Het voordeel van een 

gestaffelde damwandconstructie is dat de constructie als geheel niet zakt doordat 

deze op de pleistocene zandlaag staat en tegelijkertijd droogt de kering niet uit 

omdat onder de korte damplanken nog steeds grondwaterstroming plaats kan 

vinden. Tevens is de constructie goedkoper doordat er minder lange planken 

benodigd zijn. 

 

De damwandconstructie is ontworpen voor de volgende plaatsen.  

 

Zoals op Figuur 3-3 is te zien, komt er in de dorpskern van de Noordse Buurt geen 

damwandconstructie. Hier zal door de gemeente de weg reconstrueren. De 

ophoging wordt door Waternet uitgevoerd. 

  

Figuur 3-3: Locaties waar de damwandconstructie is geprojecteerd. 
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3.2 Maatregelen per locatie 

Specifieke maatregelen worden getroffen op de plekken waar de 

damwandconstructie een object zal doorkruizen. Dit kunnen bruggen, inritten van 

huizen of inlaten zijn. In Tabel 3-1 is te zien welke specifieke maatregelen er per 

locatie worden genomen. 

In de dorpskern waar alleen opgehoogd wordt zullen geen specifieke maatregelen 

worden genomen in dit project. Die werkzaamheden zullen namens de gemeente 

worden uitgevoerd en vallen buiten dit project. 

 

Tabel 3-1: Specifieke maatregelen per locatie 

Raakvlaknr. Raakvlak Maatregel 

1 Inlaat onder steiger Sparing damwand met raveling 

doorvoer 

2 Noordse Dorpsweg 2 Betonnen keerwand maken 

3 Dam huisnr. 12 Damwand met stootplaten 

overrijdbaar door dam 

4 Inlaat huisnr. 12-1 Sparing damwand met raveling 

doorvoer 

5 Brug huisnr. 12-1 Damwand met stootplaten achter 

landhoofd 

6 Brug huisnr. 12-2 Damwand met stootplaten achter 

landhoofd 

7 Landtong huisnr. 12-2 Gestaffelde damwandconstructie 

8 Inlaat huisnr. 12-2 Sparing damwand met raveling 

doorvoer 

9 Landtong tegenover huisnr. 

43 

Gestaffelde damwandconstructie 

10 Dam huisnr. 12a Damwand met stootplaten 

overrijdbaar door dam 

11 Brug huisnr. 12a Damwand met stootplaten achter 

landhoofd 

12 Inlaat huisnr. 12b Sparing damwand met raveling 

doorvoer 

13 Brug inrit weiland 1 huisnr. 

12a 

Nieuwe brug, stalen liggers, houten 

dekdelen, landhoofden damwand 

14 Brug inrit huisnr. 12b Damwand met stootplaten 

15 Brug inrit huisnr. 12c Nieuwe brug, stalen liggers, houten 

dekdelen, landhoofden damwand 

16 Brug inrit weiland 2 oost 

huisnr. 12c 

Nieuwe brug, stalen liggers, houten 

dekdelen, landhoofden damwand 

17 Brug inrit weiland 2 west 

huisnr. 14 

Gestaffelde damwandconstructie 

18 Dam huisnr. 14 Damwand met stootplaten 

overrijdbaar door dam 

19 Gemaal bemaling perceel 

kassen nr. 14 

Gestaffelde damwandconstructie 

 

In bijlage A zijn de plantekeningen voor het gehele dijktraject te vinden. 
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3.3 Verlegging referentielijn 

De secundaire waterkering “De Noordse Dorpsweg” ligt volgens de legger deels 

over de Noordse Dorpsweg en loopt vanaf de dorpskern richting het westen achter 

de huizen langs, zie de bruine lijn in Figuur 3-4. Dit is aangegeven met de 

dijknummers P039-001 en P062-001.  Omdat de dijk een grensdijk is tussen twee 

waterschappen zou de secundaire kering in zijn geheel over de weg moeten liggen 

volgens de overeenkomst die is gesloten tussen de waterschappen AGV en 

Rijnland.  Nu ligt er voor een deel een tertiaire waterkering op de weg. Dit is 

aangegeven met de gele lijn en codering P039-002. Een tertiaire waterkering heeft 

een lager beschermingsniveau dan een secundaire waterkering. 

 

De voorgestelde referentielijnverlegging is om van de tertiaire waterkering met 

codering P039-002 een secundaire waterkering te maken. Van de secundaire 

waterkering met codering P062-001 wordt een tertiaire waterkering gemaakt.  

 

De secundaire waterkering met codering P039-001 blijft een secundaire 

waterkering. De nieuwe secundaire waterkering met P039-002 krijgt dezelfde 

status. 

 

Het gevolg van de verlegging van de referentielijn is dat het gebied beter 

beschermd is tegen overstromingen. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Figuur 3-4: De huidige ligging van de secundaire waterkering, zie de 

bruine lijn. 
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4 Nadelige gevolgen 

In hoofdstuk 3 zijn alle maatregelen beschreven om de dijk weer aan de 

veiligheidseisen te laten voldoen. De dijkverbeteringsmaatregelen hebben echter 

ook effecten op de omgeving, zoals op de waterhuishouding, de woningen aan de 

dijk, kabels en leidingen in en bij de dijk, het landschap en op de flora en fauna. 

 

Bij het ontwerp voor de dijkverbetering is zoveel mogelijk rekening gehouden met 

de waarden van het gebied. Als de functies en waarden van de omgeving door de 

dijkverbetering toch in het geding komen dan wordt getracht de nadelige effecten 

zoveel mogelijk te beperken. 

 

Dit hoofdstuk beschrijft per aspect de mogelijke gevolgen en de maatregelen die 

worden getroffen om nadelige effecten van de dijkverbetering tegen te gaan. 

4.1 Waterhuishouding dijk / polder 

In het ontwerp hoeven geen teensloten te worden gedempt of te worden 

vergraven, omdat er een stalen damwandconstructie op de oeverlijn wordt 

geplaatst. Het plaatsen van een stalen damwandconstructie zal er wel voor zorgen 

dat de waterhuishouding door de dijk verandert. De grondwaterstand in de dijk zal 

vermoedelijk iets omlaag gaan. Dit is gunstig voor de stabiliteit van de weg, maar 

kan versnelde zettingen van het achterland tot gevolg hebben. 

 

Inlaatconstructie 

De inlaatconstructie laat water in vanuit de Nieuwkoopse Plas richting de 

poldersloot die loopt vanaf de Prolkade richting het Plashuis. Het streefpeil van 

deze sloot is -2,07m NAP. Het verval van deze sloot met de Nieuwkoopse Plas is 

dus 0,55m. De aanwezigheid van deze poldersloot zorgt ervoor dat de dijk ook 

gevoed wordt met water vanaf de polderkant. Hierdoor zal verdroging van de dijk 

worden tegengegaan. Om de functie van de inlaatconstructie te behouden zal er 

een speciale constructie gemaakt moeten worden. In de dorpskern zelf wordt geen 

damwandconstructie geplaatst, daar voorbij wel. Voorbij de dorpskern bevindt zich 

echter ook weer een kwelsloot die er voor zorgt dat de dijk nat blijft. 

4.2 Infrastructuur 

4.2.1 Wegconstructie 

De openbare weg op de kruin blijft behouden. De gemeente is de wegbeheerder 

en zal, nadat de damwandconstructie is aangebracht, de weg opnieuw 

reconstrueren. De afwatering van de weg zal plaatsvinden richting de polder. 

4.2.2 Kabels en leidingen 

Tijdens de planvorming is een kabels en leidingen (klic) melding gedaan om de 

aanwezige kabels en leidingen in de dijk in kaart te brengen. Hier wordt tijdens 
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het ontwerp rekening mee gehouden. Tijdens de uitvoering zal er door de 

aannemer opnieuw een klic melding worden gedaan. Tevens zal de aannemer 

buiten de kabels en leidingen opsporen door het graven van proefsleuven wanneer 

deze een risico vormen om geraakt te worden door de damwanden. Wanneer de 

kabels en leidingen in het tracé liggen waar de damwand zal komen dan zullen de 

kabels of leidingen omgelegd worden.  

4.3 Wonen, werken en recreatie 

4.3.1 Bebouwing 

Langs de Noordse Dorpsweg staan een aantal gebouwen. In de buurt van 

kwetsbare gebouwen zal er voorzichtiger gewerkt moeten worden. Damwanden 

worden normaal gesproken de grond in getrild, maar om schade aan kwetsbare 

gebouwen te voorkomen zullen de damwanden in de buurt van gebouwen worden 

gedrukt. Dit levert minder trillingen op in de grond. Voor de zekerheid worden er 

ook trillingsmeters geplaatst in de buurt van bebouwing. Wanneer de trillingen de 

grenswaarden bereiken, zullen de werkzaamheden worden onderbroken.  

4.3.2 Medegebruik 

Opritten: 

Opritten worden waar mogelijk in een hellingshoek van 1:10* (10%) weer 

aangesloten op het bestaande maaiveld of inrit. Waar mogelijk wordt de oprit 

verlengd om dit te kunnen realiseren. Als de beschikbare ruimte dit niet toelaat zal 

voor de oprit met een talud van 1:6* (hoogte t.o.v. de lengte) worden aangesloten 

op de dijk. Waar dit ook niet mogelijk is zal met de perceeleigenaren in overleg 

worden getreden om te zoeken naar een passende oplossing. 
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4.3.3 Agrarische percelen en overige bedrijven 

Het plaatsen van een damwandconstructie langs de Noordse Dorpsweg zal geen 

negatieve gevolgen hebben voor bedrijven en agrarische percelen. De situatie zal 

juist zoveel mogelijk hetzelfde blijven als hoe die nu is. 

4.3.4 Recreatie 

Het dijktracé heeft een de functie van recreatief fietspad. De Nieuwkoopse Plas 

zelf heeft een eigen recreatieve functies zoals kanoën en vissen . De recreatieve 

functies worden door het voorliggende ontwerp niet beïnvloed.  

4.4 Landschaps-, natuur-, cultuurhistorische- en archeologische waarden 

4.4.1 Landschap en cultuurhistorie 

Het traject heeft een hoge landschappelijke waarde gelet op de gaafheid van het 

historische lijnelement en de samenhang met andere elementen. Het Noordse 

Dorp heeft geen beschermd dorpsgezicht.  

4.4.2 Bomen  

Het aanbrengen van een damwandconstructie heeft als voordeel dat er slechts 

enkele bomen gekapt hoeven te worden. De enige bomen die gekapt zullen 

moeten worden zijn de bomen die staan bij de kruising van de Noordse Dorpsweg 

met de Uitweg. De damwandconstructie kan dan langs het water worden 

aangebracht en dient dan tevens als beschoeiing. Ook hoeven er geen kabels en 

leidingen omgelegd te worden wanneer de damwandconstructie strak langs het 

water wordt aangebracht. Voor het kappen van de bomen zal een kapvergunning 

worden aangevraagd bij de gemeente Nieuwkoop. 

Figuur 4-1: Voorbeeld van een aangepaste oprit. 
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4.4.3 Natuur 

De Noordense Plassen zijn onderdeel van de Ecologische hoofdstructuur en maakt 

onderdeel uit van het natuurbeschermingswetgebied “Nieuwkoopse Plassen en de 
Haeck”. Op de dijk is niet veel begroeiing in de vorm van struiken of bomen 

aanwezig. 

 

Voor eenden en andere watervogels zullen fauna uittreeplaatsen worden 

aangelegd, zodat de stalen damwandconstructie geen onneembaar obstakel 

vormt. 

4.4.4 Archeologie 

Er worden geen archeologische vondsten verwacht op de locatie waar de 

damwandconstructie zal worden aangebracht.  

 

5 Uitvoeringsaspecten 

5.1 Bereikbaarheid, hinder en veiligheid 

In verband met de veiligheid wordt tijdens de uitvoering van de werkzaamheden 

het deeltraject waar gewerkt wordt afgesloten voor doorgaand verkeer (auto’s en 
fietsers). 

Er zal gewerkt worden met een grote kraan met trilblok en lange 

damwandplanken. De machines zullen op de Noordse Dorpsweg staan, waardoor 

er geen ruimte meer is om overig verkeer op een veilige manier te laten passeren. 

Via de Prolkade en de Voorweg wordt de Noordse Dorpsweg wel bereikbaar 

gehouden voor (bestemmings)verkeer.  Er zal een verkeersregelaar worden 

ingezet om het verkeer in de juiste richting te sturen. De duur van de afzetting zal 

worden geminimaliseerd.  

5.2 Geotechnische uitvoeringsaspecten 

De volgende (geo)technische aspecten hebben extra aandacht nodig tijdens de 

uitvoering. 

 Aanbrengen damwanden op de juiste hoogte en diepte. 

 Het monitoren van trillingen t.b.v. het voorkomen van trillingsschade. 

 Het obstakelvrij maken van het tracé. 

5.3 Gebouwen, sloten en infrastructuur 

Om eventuele schade aan gebouwen te voorkomen wordt voorafgaand en tijdens 

de uitvoering kritische bebouwing gemonitord. Dit omdat er sprake is van 

bouwverkeer en omdat er in de buurt van kwetsbare gebouwen damwanden 

worden aangebracht. 

 

5.4 Werkzaamheden door derden 

De gemeente zal de weg compleet reconstrueren. Dit bevindt zich nog in de 

ontwerpfase. 
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5.5 Flora en fauna 

Om de aanwezige flora en fauna zo goed mogelijk te beschermen zal worden 

gewerkt volgens de gedragscode van de unie van waterschappen. Daarbij geldt de 

zorgplicht vanuit de Flora- en faunawet die geldt voor alle soorten planten en 

dieren. 

 

Voor de uitvoeringsfase zal door een ecoloog van Waternet een ecologisch 

werkprotocol worden geschreven wat specifiek van toepassing is op dit project. Er 

zal worden onderzocht welke beschermde planten- en diersoorten er voorkomen in 

het gebied en welke maatregelen er genomen kunnen worden om de nadelige 

gevolgen van de werkzaamheden voor deze soorten zoveel mogelijk te beperken. 

Het ecologisch werkprotocol zal tot de contractstukken behoren en de aannemer 

zal zich aan dit protocol moeten houden. 

 

5.6 Archeologie 

Er wordt niet verwacht dat er archeologische resten worden aangetroffen. Mochten 

tijdens de werkzaamheden archeologische vondsten gedaan worden, dan bestaat 

de plicht dit te melden aan de gemeente Nieuwkoop. 

 

5.7 Opslag en keet 

Er zullen in de omgeving van de dijk(verbetering) terreinen beschikbaar moeten 

zijn voor opslag van materiaal en materieel . Ook zal er een keet moeten worden 

geplaatst dichtbij het werk. Op dit moment zijn over de verdere invulling hiervan 

nog geen zaken bekend. 

 

5.8 Communicatie 

Communicatie en informatie tijdens de uitvoering is heel belangrijk.  

De uitvoering van de dijkverbetering leidt tot overlast voor de omwonenden en 

andere gebruikers van de dijk. Voorafgaand aan de uitvoering zullen afspraken 

worden gemaakt met perceeleigenaren en pachters langs de dijk.  

 

Bewoners en ondernemers langs de dijk (en bijvoorbeeld langs omleidingsroutes) 

worden regelmatig geïnformeerd over het project, zoals de laatste stand van 

zaken, waar en wanneer welke werkzaamheden plaatsvinden en de bereikbaarheid 

van woningen. Bewoners worden op de hoogte gehouden, door brieven of e-mail. 

Dit wordt deels meegenomen in de opdracht voor de aannemer. 

Ook zal een opzichter van Waternet aanwezig zijn die telefonisch bereikbaar is. Dit 

telefoonnummer wordt aan alle belanghebbenden bekend gemaakt. 
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6 Beheer, onderhoud en legger 

Het waterschap AGV is verantwoordelijk voor het beheer van de dijk. Ook het 

buitengewoon* onderhoud (ook wel het groot onderhoud genoemd) van dijken ligt 

bij het waterschap. Het regulier of dagelijks onderhoud van dijken, zoals 

maaiactiviteiten, ligt in handen van de eigenaar van de betreffende dijk. 

 

In het ontwerp is rekening gehouden met de essentiële beheeractiviteiten en het 

noodzakelijke onderhoud, zodat een goed en efficiënt beheer en onderhoud van de 

dijk mogelijk blijft. Dit betreft onder ander de volgende aspecten. 

 

De damwandconstructie 

De damwandconstructie heeft weinig onderhoud nodig. Wel moet de damwand in 

het zicht liggen zodat er jaarlijks visueel kan worden geïnspecteerd.   

 

De buitenberm 

De berm tussen de damwandconstructie en de weg in zal jaarlijks meerdere malen 

gemaaid moeten worden. Dit is nodig voor de verkeersveiligheid en voor de 

visuele inspectie van de damwand. De verantwoordelijkheid voor het maaien van 

de wegberm ligt bij de gemeente Nieuwkoop. De verantwoordelijkheid voor het 

maaien van het aangrenzende dijkperceel ligt bij de eigenaar. 

 

Afwatering van de weg 

Door het toepassen van een stalen damwandconstructie en een berm richting de 

weg zal een deel van de afwatering van de weg niet op een natuurlijke wijze de 

Nieuwkoopse Plas in kunnen lopen. Hiervoor zal een goot gemaakt moeten worden 

met periodiek een put. Vanaf de put kan het water dan via een leiding onder de 

weg door lopen naar de polder. De weg zal niet naar de Nieuwkoopse Plas kunnen 

afwateren omdat dit bij hoog water dan niet meer functioneert. De wegbeheerder 

is verantwoordelijk voor een goede afwatering van de weg en is daarmee ook 

verantwoordelijk voor de voorzieningen die voor een goede afwatering moeten 

zorgen. In dit geval is de gemeente de wegbeheerder. De gemeente neemt dit 

aspect mee in de reconstructie. 
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7 Vergunningen 

Voor de uitvoering van de dijkverbetering zijn vergunningen nodig van andere 

overheden. Tabel 7-1 geeft de eventueel benodigde vergunningen en het 

wetgevende kader weer. 

 

Tabel 7-1 Aan te vragen vergunningen 

Vergunning Activiteit/wetgevend kader Bevoegd gezag 

Vergunningen 

ihkv Waterwet 

Alle water gerelateerde vergunningen zijn 

onderdeel van het dijkverbeteringsplan 

Waterschap Amstel, Gooi en 

Vecht 

Omgevings-

vergunning 

Ophogen van de dijk, aanpassen van 

watergangen, graven en dempen 

van watergangen (aanleg) 

gemeente  Nieuwkoop 

Kappen van bomen en beplanting (Kap) gemeente  Nieuwkoop 

Ontheffing 

Landschaps 

verordening 

Ontheffing Landschapsverordening Provincie 

Utrecht 2011 (indien er een bouwbord wordt 

geplaatst) 

Provincie Utrecht 

NB-wet 

vergunning 

Werkzaamheden in Natura-2000 gebied 

Nieuwkoopse Plassen 
Provincie Zuid-Holland 

Ontheffing Flora- 

en Faunawet* 

Verstoren van flora of van rust- & 

verblijfplaatsen van dieren tijdens 

werkzaamheden 

Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland 

(RVO) 

Melding besluit 

bodemkwaliteit 

Opbrengen van grond/Wet 

Bodembescherming 

gemeente 

Nieuwkoop/agentschap NL 
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8 Nadeelcompensatie 

8.1 Richtlijnen medegebruik 

Dijkverbeteringswerkzaamheden kunnen nadelige gevolgen hebben voor de 

pachters, grondeigenaren, bewoners en andere belanghebbenden. De bestaande 

praktijk is echter dat bij een dijkverbetering voor veelvoorkomende 

schadegevallen op voorhand compensatie wordt aangeboden. Dit is uitgewerkt in 

de ‘notitie Richtlijnen Medegebruik’ [bijlage B]. Agrarische gewassenschade als 

gevolg van de werkzaamheden wordt bijvoorbeeld gecompenseerd volgens de 

normbedragen per vierkante meter van de LTO en Gasunie.  

 

Uitgangspunt bij de Richtlijnen Medegebruik is dat onevenredig nadeel wordt 

voorkomen. Indien dat redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt bekeken of het nadeel 

teniet gedaan of verminderd kan worden door het treffen van maatregelen of dat 

het op een andere wijze (in natura) kan worden gecompenseerd, bijvoorbeeld door 

hekwerken en andere zaken na de werkzaamheden terug te plaatsen. 

 

Indien voorkomen of compensatie in natura niet mogelijk of zinvol is, kan er een 

financiële vergoeding worden toegekend ter compensatie van het onevenredig 

nadeel. In een beperkt aantal gevallen voorziet de Richtlijnen Medegebruik in 

toekenning van een financiële vergoeding, bijvoorbeeld in geval van extra 

ruimtebeslag bij verbreding van de dijk en ter compensatie van gewasschade.  

 

Na vaststelling van het dijkverbeteringsplan worden de details over de uitvoering 

op perceelniveau met de betreffende eigenaar besproken en worden afspraken ten 

aanzien van maatwerk (bijvoorbeeld ten aanzien van hekwerken, vergoedingen 

e.d.) vastgelegd. Een omschrijving van de werkwijze is opgenomen in de 

Richtlijnen medegebruik.  

 

Het waterschap richt zich in principe tot de grondeigenaren binnen het 

werkgebied, ook als een perceel wordt gebruikt door huurders of pachters. Tenzij 

de eigenaar schriftelijk toestemming verleent om de afspraken direct met de 

gebruiker van de grond te maken.  

 Aan de hand van het dijkverbeteringsplan en (voor zover van toepassing) de 

grondtaxaties wordt een overeenkomst opgesteld.  

 Er wordt een afspraak gemaakt met de grondeigenaren om ter plaatse de 

overeenkomst door te nemen. In de overeenkomst is ruimte om 

perceelspecifieke afspraken op te nemen.  

 De overeenkomst wordt ondertekend door de projectleider en de 

perceeleigenaar. 

 Na afronding van de werkzaamheden vindt een oplevering plaats, om na te 

lopen of de werkzaamheden conform de afspraken zijn uitgevoerd. 

 De eventuele financiële compensatie wordt uitgekeerd na de oplevering. 
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8.2 Verordening Schadevergoeding 

Hoezeer het uitvoeren van de dijkverbeteringswerkzaamheden ook rechtmatig is, 

er kan nadeel ontstaan dat redelijkerwijs niet of niet geheel ten laste van de 

benadeelde(n) behoort te komen, en niet of niet voldoende anderszins is 

verzekerd. Op grond van artikel 7.14 van de Waterwet kan een benadeelde  AGV 

verzoeken een schadevergoeding toe te kennen. In de Verordening 

Schadevergoeding AGV [lit. 5] van AGV zijn regels opgenomen waaraan een 

verzoek om schadevergoeding moet voldoen. Het gaat dan om een verzoek nadat 

de schade zich heeft voorgedaan.  

8.3 Grondverwerving 

De dijken zijn grotendeels in eigendom van AGV of Rijnland.  

De aangrenzende percelen zijn vaak in eigendom van derden. Het 

grondaankoopbeleid van AGV is verwoord in de beleidsnotitie 

beleidsuitgangspunten onroerende zaken AGV [lit. 6]. Het beleid van het 

waterschap AGV ten aanzien van grondaankoop is dat geen gronden worden 

aangekocht indien dat voor de uitoefening van de publieke taken niet strikt 

noodzakelijk is. Voor deze dijkverbetering worden geen gronden aangekocht. 

8.4 Gedoogplichten 

AGV streeft ernaar om in overleg met perceeleigenaren en gebruikers tot 

overeenstemming te komen over de uitvoering van de werkzaamheden en de 

wijze waarop met hun belangen wordt omgegaan. Indien geen overeenstemming 

kan worden bereikt, kan een perceeleigenaar of gebruiker echter wel worden 

verplicht om de uitvoering van een dijkverbetering te gedogen. 

  



 

17 mei 2016 - Dijkverbeteringsplan Noordse Dorpsweg  26/29 

 

9 Planning en financiën 

9.1 Planning 

Hieronder staan de te doorlopen stappen en de geschatte doorlooptijden. De 

uitvoering van de dijkverbetering staat gepland vanaf medio derde kwartaal 2016. 

 

 

9.2 Financiën 

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

maatregelen worden globaal geraamd op € 2.700.000,- inclusief BTW en inclusief  

10% onvoorziene projectkosten. Dit komt neer op €1.600.00,- per kilometer dijk. 

Omdat de Noordse Dorpsweg een grensdijk betreft, is het hoogheemraadschap 

Rijnland voor 50% verantwoordelijk voor de kosten van dit project. Dit betekent 

dat van de bovengenoemde kostenraming 1.350.000,- exclusief BTW voor 

rekening van AGV is. De kenmerken van dit project zijn dat het in bebouwd gebied 

ligt, er weinig ruimte is, er een constructief scherm geplaatst gaat worden en dat 

het gebied goed bereikbaar blijft tijdens de uitvoering. 

 

Dit bedrag is inclusief de eventuele kosten voor vergoedingen volgens de 

“Richtlijnen voor medegebruik bij verbetering van secundaire dijken”. en exclusief 
de eventuele kosten voortvloeiend uit de “Verordening Schadevergoeding”. 
 

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

krediet voor het dijkverbeteringsprogramma 2016, dat onderdeel is van het 

dijkverbeteringsprogramma 2015 – 2024.  

 

De kosten voor dit project zijn niet subsidiabel bij andere overheden. 

 

 

 Inspraakperiode                                      6 weken 

Na de inspraakperiode zal worden gestart met het voeren van 

overleg en het maken van uitvoeringsafspraken met 

perceeleigenaren en andere belanghebbenden 

 

 Verwerken inspraakreacties en eventueel aanpassen van  

het dijkverbeteringsplan 2 maanden 

Bestuur van waterschap Amstel, Gooi en Vecht stelt  

definitief dijkverbeteringsplan vast   

    

 Voorbereiding van de uitvoering 4 maanden 

 

 Uitvoering totale werkzaamheden     6 maanden            

(start medio oktober 2016) 

 

 Nazorg                                                                                     6 maanden 
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Colofon 

 

Ontwerp-dijkverbeteringsplan  

Noordse Dorpsweg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGV/Waternet 

Korte Ouderkerkerdijk 7 

Postbus 94370 

1090 GJ Amsterdam 

Tel. 0900 93 94  

(20 cent per gesprek + u gebruikelijke belkosten) 

 

 

Mei 2016  

 

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is verantwoordelijk voor dijken, vaarwegen, 

waterpeil en kwaliteit van het oppervlaktewater in het stroomgebied van de 

Amstel en de Vecht, en in het Gooi.  

 

De taken van AGV worden uitgevoerd door Waternet. Daarnaast voert Waternet 

taken uit voor de gemeente Amsterdam (drinkwater, riolering en ondiep 

grondwater). 
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