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Bestuurlijke samenvatting 

Plangebied 
Het plangebied Amsterdam Nieuw-West omvat de volgende polders:  
Sloterbinnenpolder met daarin de Sloterplas, Osdorperbinnenpolder-hoog, 
Osdorperbovenpolder, Lutkemeerpolder, Riekerpolder, Middelveldsche Akerpolder, 
Polder Nieuw Sloten (incl. Voormalig tuinbouwgebied Sloten) en De Lange Bretten. 
Het hele plangebied ligt binnen de provincie Noord-Holland en de gemeente 
Amsterdam. Het gebied is in totaal ongeveer 2.900 ha groot en bestaat uit 
landelijk/recreatief en stedelijk gebied. 
 
De aanleiding tot het opstellen van het watergebiedsplan is de wettelijke verplich-
ting om elke tien jaar het peil opnieuw vast te stellen. Daarnaast was er vanwege 
hun waterhuishoudkundige samenhang behoefte aan één plan voor deze polders, 
waarvoor tot op heden afzonderlijke peilbesluiten, maatregelen-, watergebieds-, of 
waterinrichtingsplannen werden opgesteld. Om die reden zijn ook (peilbesluiten 
van) polders meegenomen die qua termijn nog niet aan herziening toe waren. 
 
Ontwikkelingen 
Diverse ontwikkelingen zijn betrokken bij het opstellen van het watergebiedsplan. 
• Ruimtelijke ontwikkelingen 

Vanwege de interactie tussen de polders, het grote percentage stedelijk gebied 
(70%) en de openbare ruimte is in samenwerking met het stadsdeel Nieuw-
West een waterplan Nieuw-West opgesteld. In een gebied met zoveel 
ruimtelijke dynamiek is het immers belangrijk om afwenteling en versnippering 
van het watersysteem te voorkomen. Waternet adviseert via de Watertoets bij 
de ruimtelijke ontwikkelingen in het plangebied, waardoor werk met werk 
mogelijk wordt gemaakt en kostenefficiënt kan worden gewerkt. 

• Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) 
Vanuit de NBW-opgave is onderzoek gedaan naar de behoefte aan waterberging 
in het plangebied. Op vier locaties zijn opgaven berekend; deze blijken in de 
praktijk niet tot problemen te leiden.  

• Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 
De Ecologische hoofdstructuur is in het plangebied ingevuld door het Econet en 
de Groene As, een netwerk van natuurvriendelijke oevers, die als ecologische 
verbindingszones functioneren. Waternet en stadsdeel Nieuw-West stemmen 
het beheer en onderhoud ervan op elkaar af. 

• Kaderrichtlijn Water 
Het gebied omvat het waterlichaam Sloterplas. Om de waterkwaliteit van deze 
recreatieplas te verbeteren worden diverse maatregelen voorgesteld. 

 
Peilen 
Het plangebied is ingedeeld in twee gebieden. Voor ieder gebied is een peilbesluit opgesteld: 
I. Middelveldsche Akerpolder, Lutkemeerpolder en Osdorperbovenpolder; 

II. De Lange Bretten, Sloterbinnenpolder, Nieuw-Sloten, Riekerpolder en 
Osdorperbinnenpolder-hoog 

 
Voor de meeste peilgebieden in het plangebied is het peilbesluit conserverend 
geactualiseerd. Dit betekent dat de peilen gelijk zijn aan het vigerend peilbesluit. 
Voor deze gebieden is een beperkt waterinrichtingsplan opgesteld. Reden voor deze 
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behoudende aanpak is dat in stedelijk gebied peilveranderingen ongewenst zijn in 
verband met de aanwezige bebouwing. Alleen op twee sportparken wordt in overleg 
met de beheerders een geringe peilaanpassing gedaan.  
De in 2008 in het peilbesluit vastgelegde peilverlaging in een deel van de 
Osdorperbinnenpolder-hoog is nog niet ingesteld, omdat bij de uitvoering het niet 
mogelijk bleek de maatregelen te realiseren tegen de geraamde kosten. De 
uitvoering van de benodigde maatregelen stuitte op praktische problemen en op 
gebleken bezwaren van eigenaren en omwonenden. Hierdoor is uitvoering op korte 
termijn niet realistisch en kan niet worden voldaan aan het beleid van het 
waterschap waarbij peilen binnen drie jaar worden ingesteld. Het huidige 
praktijkpeil is opgenomen in het nieuwe peilbesluit.  
 
Maatregelen 
Het watergebiedsplan bevat 30 maatregelen, waarvan 21 waterinrichtingsmaatregelen, 
3 beheermaatregelen, 4 peilbesluitaanpassingen, 2 overige maatregelen. Een groot 
deel van de maatregelen wordt genomen voor de Sloterplas. Alle maatregelen dienen 
voor verbetering van het peilbeheer, de wateraan- en -afvoer, de waterkwaliteit en het 
beheer. De knelpunten die het vertrekpunt vormen voor deze maatregelen zijn deels 
aangedragen door bewoners en deels vanuit Beheer van Waternet. In het plan staan 
geen maatregelen die vallen onder het reguliere onderhoud. Ook dijkverbeterings- en 
baggerprojecten vallen buiten het bestek van dit watergebiedsplan. Wel worden enkele 
aanpassingen in het huidige beheer gedaan. 
 
Proces 
De basis voor het watergebiedsplan is actuele kennis van het watersysteem, opgedaan 
door inventarisatie in het gebied, gesprekken en bijeenkomsten en (model)onderzoek. 
Inhoudelijk is het plan tot stand gekomen door een projectteam van externe en 
interne deskundigen, waarbij intensief informatie is uitgewisseld met het stadsdeel 
Nieuw-West om tegelijkertijd het waterplan Nieuw-West vorm te geven. 
Door het gelijktijdig opstellen van het waterplan (besluitvorming stadsdeel) en 
watergebiedsplan (besluitvorming waterschap) is tussen het waterschap en het 
stadsdeel Nieuw-West bestuurlijk samengewerkt. De portefeuillehouders (wethouder 
Paulus de Wilt en DB lid Wiegert Dulfer) hebben ook twee bestuurlijke, gezamenlijke 
thema avonden gehouden voor de stadsdeelraad en de leden van het Algemeen 
Bestuur van het waterschap: 

- 19 september 2012: presentatie waterplan Nieuw-West 
- 20 maart 2013: maatregelen Sloterplas 

De samenwerking tussen stadsdeel en waterschap zal voor de Sloterplas worden 
voortgezet bij de detailuitwerking van de bronaanpak maatregelen en voor het 
zoeken naar cofinanciering. 
 
Het Algemeen Bestuur van het waterschap stelt het ontwerp-watergebiedsplan en 
bijbehorende peilbesluiten vast, waarna zij publiekelijk ter inzage worden gelegd voor de 
inspraakprocedure. De hierop binnenkomende zienswijzen worden verwerkt in het plan of 
gemotiveerd afgewezen. Hierna stelt het algemeen bestuur van het waterschap de 
peilbesluiten en het watergebiedsplan definitief vast. Na vaststelling worden de 
maatregelen voor uitvoering van het watergebiedsplan ter hand genomen. Voor de 
maatregelen van de Sloterplas zal een apart traject volgen om de detailuitwerking in te 
vullen. Hierbij zal worden samengewerkt met stadsdeel Nieuw-West, gebruikers en 
belanghebbenden  
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Conclusie 
Het watergebiedsplan is overwegend behoudend van karakter. De reden is dat in 
stedelijk gebied peilwijzigingen niet gewenst zijn. Behalve voor de Sloterplas is de 
omvang en de impact van de voorgestelde maatregelen relatief beperkt. Het plan 
draagt er toe bij dat de knelpunten, voor zover aanwezig, worden opgelost.  
 
Financiën 
Conform het bestuurlijk besluit BBV10.0456 “Werkwijze begroten watergebiedsplannen” 
wordt bij de vaststelling van het plan een voorbereidingskrediet aangevraagd voor de 
waterinrichtingsmaatregelen. Na uitwerking van de maatregelen wordt een 
uitvoeringskrediet aangevraagd. Voor de Sloterplas zal dit in combinatie met een 
projectplan worden gedaan. Het voorbereidings- en uitvoeringskrediet vallen onder het 
programma “Voldoende water” en passen binnen de Meerjarenbegroting. 
 

 
Maart 2014 - Watergebiedsplan Amsterdam Nieuw-West  9/89 

 





1 Inleiding 

1.1 Watergebiedsplan en peilbesluit 

In een watergebiedsplan geeft het waterschap aan hoe een deelgebied binnen 
het beheersgebied waterhuishoudkundig is of dient te worden ingericht. Het 
Waterbeheersplan AGV 2010-2015 geeft aan dat een watergebiedsplan zich 
richt op de kerntaken van het waterschap: veiligheid (bescherming tegen hoog 
water), voldoende water (peilbeheer, wateraan- en -afvoer, grondwater) en 
schoon water (waterkwaliteit en ecologie).  
 

Het waterschap stemt in het watergebiedsplan de belangen van deze water-
huishoudkundige aspecten af op de gebruiksfuncties en bestemmingen die 
provincies en gemeenten aan het gebied toekennen, zoals landbouw, stedelijke 
gebied, infrastructuur, natuur en recreatie. Met het watergebiedsplan wil het 
waterschap bereiken dat het watersysteem, na oplevering van de benodigde 
werken, de komende tien jaar goed is ingericht op de functies en op het gebruik. 
 

De aanleiding voor het maken of actualiseren van een watergebiedsplan is de 
wettelijke verplichting om voor elke polder of bemalingsgebied na elke tien jaar 
het peil opnieuw vast te stellen. Dit vindt plaats via een peilbesluit van het 
bestuur van het waterschap. Het peilbeheer, de overwegingen die aan het 
nieuwe peilbesluit vooraf gaan en de effecten die het heeft op het plangebied 
(en omgeving) vragen in het watergebiedsplan daarom de meeste aandacht. 
 

Een watergebiedsplanproces levert de volgende producten op: 
• Watergebiedsplan Amsterdam Nieuw-West 

Het voorliggende plan bevat de peilkeuze voor de peilgebieden in Amsterdam 
Nieuw-West. De peilkeuze is gebaseerd op een zorgvuldige afweging van alle bij de 
waterhuishouding betrokken belangen en de wijze van grondgebruik, met name op 
basis van de aan het gebied toegekende functie(s). Onderdeel van het 
watergebiedsplan is de beheer- en onderhoudsparagraaf, waarin afspraken staan 
over het beheer en onderhoud van de kunstwerken, watergangen en oevers. 

• Peilbesluiten voor de polders binnen het plangebied 
Elk peilbesluit is voorzien van een kaart waarin de peilgebiedsgrenzen en de peilen 
staan weergeven. De peilbesluiten zijn opgenomen in bijlage 4 van dit plan. 

 

Het peilbesluit heeft een wettelijke status. Het uitvoeringsprogramma en de 
beheer- en onderhoudsparagraaf uit het watergebiedsplan zijn richtinggevend. 
Het watergebiedsplan doorloopt samen met de peilbesluiten de procedure van 
ter inzagelegging. 
 

Daarnaast levert het watergebiedsplan een aantal producten op die niet 
meegaan bij de ter inzagelegging, maar die wel beschikbaar zijn. In het 
watersysteemboek zijn de relevante onderliggende onderzoeken, data en 
verslagen vastgelegd. Het bevat tevens het startdocument dat is opgemaakt en 
bestuurlijk is vastgesteld ter voorbereiding op het nieuwe watergebiedsplan. 
Voor de uitvoering van de voorgestelde maatregelen is het 
“Uitvoeringsprogramma Amsterdam Nieuw-West” opgesteld. Het rapport 
beschrijft welke maatregelen nodig zijn. De beschrijving van de actuele situatie 
in het plangebied is gebaseerd op metingen en waarnemingen in 2011 en 2012, 
de periode waarin dit plan werd ontwikkeld. 

 
Maart 2014 - Watergebiedsplan Amsterdam Nieuw-West  11/89 

 



1.2 Aanleiding voor dit watergebiedsplan 

Het watergebiedsplan Amsterdam Nieuw-West is het eerste plan dat op deze 
schaal voor dit gebied is gemaakt. Voorheen werden afzonderlijke peilbesluiten, 
maatregelen-, watergebieds-, of waterinrichtingsplannen opgesteld voor elk van 
de acht watersystemen binnen het plangebied. Om diverse redenen vormen 
deze deelwatersystemen samen één groter watersysteem en biedt het 
meerwaarde om voor het gebied als geheel een pakket samenhangende 
beheersmaatregelen op te stellen. Het biedt de mogelijkheid om de maatregelen 
in de inliggende bemalingsgebieden beter op elkaar af te stemmen. Dit vergroot 
de kansen voor een evenwichtiger en duurzamer ingericht watersysteem in dit 
deel van het beheersgebied van het waterschap. 
 
Peilbesluiten moeten volgens de Waterverordening AGV ten minste eenmaal in de 
tien jaar worden herzien. De peilbesluiten voor Lutkemeerpolder en Middelveld-
sche Akerpolder dateren uit 2003 en zijn toe aan herziening. Het peilbesluit van 
De Lange Bretten is van 2006, Osdorperbinnenpolder-hoog van 2007 en de 
Riekerpolder, Sloterbinnenpolder en Nieuw Sloten van 2008. In 2008 is voor de 
Osdorperbovenpolder een tijdelijke beheermaatregel vastgesteld. Deze peil-
besluiten worden meegenomen in verband met de samenhang in het 
watersysteem. 
 
De volgende thema's kwamen aan de orde bij het opstellen van dit plan: 
Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW), natuurbeleid (Kaderrichtlijn Water, 
Ecologische Hoofdstructuur), peilbeheer, hydraulisch functioneren, 
waterkwaliteit, waterketen, knelpunten in het dagelijks beheer en 
ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening. 

1.3 Aanpak werkzaamheden (proces en procedure) 

Voor het opstellen en vaststellen van het watergebiedsplan vinden de volgende 
activiteiten plaats: 
• bestuderen van de vigerende watergebiedsplannen en peilbesluiten; 
• inventariseren van bestaande en toekomstige functies en bestemmingen; 
• toepassen van het relevante beleid van betrokken overheden; 
• onderzoek van functioneren watersysteem; 
• veldbezoek en onderzoek ter plaatse; 
• overleg met bewoners en belanghebbenden ter inventarisatie van knelpunten 

en ter bespreking van voorgenomen maatregelen; 
• opstellen van het concept-watergebiedsplan; 
• ter inzagelegging van het concept-watergebiedsplan; 
• behandeling en beantwoording van binnengekomen zienswijzen op het 

concept-watergebiedsplan; 
• vaststelling van het peilbesluit en het watergebiedsplan door het algemeen 

bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. 
 
Toetsingskader watergebiedsplan Amsterdam Nieuw West 
Een goed functionerend watersysteem gaat verder dan kwantiteit en kwaliteit 
van oppervlaktewater. De interactie met de waterketen en het grondwater 
(gemeentelijke watertaken) is groot binnen stedelijk gebied. Ook de beleving en 
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het beheer hebben gevolgen voor een watersysteem op orde. Daarom is voor dit 
watergebiedsplan een toetsingskader geformuleerd, waarin vijf thema’s met 
betreffende onderwerpen in beschouwing zijn genomen: 
• Waterkwantiteit: waterberging (NBW-toets), waterstructuur (hydraulische 

toetsing), waterketen en grondwater 
• Waterkwaliteit en ecologie (ecologische sleutelfactoren); 
• Veiligheid; 
• Beleving; 
• Beheer en onderhoud. 
 
Per watersysteem of polder is het toetsingskader gebruikt om inzicht te krijgen in de 
mate waarin het “Watersysteem op orde” is. Daar waar een watersysteem niet op 
orde bleek te zijn, zijn knelpunten gesignaleerd en zo mogelijk maatregelen 
geformuleerd om het knelpunt op te lossen. De knelpunten en maatregelen staan 
beschreven in de hoofdstukken per polder. Meer achtergrondinformatie over het 
toetsingskader watergebiedsplan Amsterdam Nieuw-West staat in bijlage 2. 

1.4 Communicatie 

Uitgangspunt voor de communicatie was het plan zo op te stellen dat het 
optimaal beantwoordt aan de wensen van de doelgroep: de bewoners, bedrijven, 
medeoverheden en overige gebruikers van het gebied. Het omgevings-
management dat hiertoe is ingezet bestond uit informatiebijeenkomsten. In juli 
2011 is een startbijeenkomst voor het watergebiedsplan georganiseerd. Daarna 
is aangehaakt op de inventarisatieavond van het waterplan Nieuw-West 
(november 2011), waar aan de hand van sfeerbeelden betrokkenen is gevraagd 
om aan te geven waar zij knelpunten ervaren en wat hun voorkeuren zijn op alle 
aspecten van het water. In verband met de ouderdom van het peilbesluit zijn 
een aparte inventarisatie- en terugkoppelavond gehouden met belanghebbenden 
en eigenaren van de Osdorperbovenpolder. 
 
In maart 2013 zijn plenaire terugkoppelingen gehouden van de maatregelen en 
daar waar wenselijk zijn de maatregelen toegelicht in persoonlijke gesprekken 
met betrokkenen en belanghebbenden. 

1.5 Planstatus 

Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap AGV stelt het Watergebieds-
plan Nieuw-West vast. Het bestuur neemt door vaststelling van het 
watergebiedsplan, in juridisch opzicht, meerdere besluiten tegelijkertijd. Het 
bestuur besluit over peilen (peilbesluit ex artikel 5.2 Waterwet) en over 
waterinrichtingsmaatregelen (projectplan ex artikel 5.4 Waterwet).  
 
Een watergebiedsplan wordt voorbereid volgens de uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure, zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb). Afdeling 3.4 Awb beschrijft onder meer dat: 
• het bestuursorgaan het ontwerp van het te nemen besluit, met de daarop 

betrekking hebbende stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor een beoordeling 
van het ontwerp, ter inzage legt gedurende een periode van zes weken; 
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• voorafgaand aan de terinzagelegging geeft het bestuursorgaan in een of meer 
dag-, nieuws-, of huis-aan-huisbladen kennis van het ontwerp; 

• belanghebbenden kunnen bij het bestuursorgaan naar keuze schriftelijk of 
mondeling hun zienswijze over het ontwerp naar voren brengen; 

• het bestuur besluit, met inachtneming van de zienswijze het (gewijzigde) 
peilbesluit vast te stellen;  

• het besluit wordt bekendgemaakt in een of meer dag-, nieuws-, of huis-aan-
huisbladen en eventuele zienswijzen worden beantwoord.  

 
Bij de bekendmaking van het besluit wordt vermeld welke rechtsmiddelen 
belanghebbenden tegen het besluit kunnen aanwenden. 
 
Voor zover dit de aanleg of wijziging van waterstaatswerken betreft, is afdeling 2 
van hoofdstuk 1 van de Crisis- en Herstelwet van toepassing op het 
watergebiedsplan. Indien beroep wordt ingesteld betekent dit: 

a) dat de beroepsgronden in het beroepschrift worden opgenomen, en  
b) dat deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.  

 
Afgezien van de besluitvorming die ten grondslag ligt aan peilbesluiten of inrich-
tingsmaatregelen, heeft het hoogheemraadschap ook toestemming (vergunningen) 
van andere overheidsorganen nodig voor de uitvoering van de werkzaamheden. 

1.6 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 geeft een algemene beschrijving van het plangebied. In hoofdstuk 3 
komt het beleidskader aan bod. In de hoofdstukken 4 t/m 12 wordt per 
watersysteem of polder een beschrijving gegeven van de huidige situatie, 
knelpunten en maatregelen. Hoofdstuk 13 geeft aan hoe het beheer en 
onderhoud zijn geregeld. In de tekst wordt, indien van toepassing, verwezen 
naar de kaarten uit de bijlage.  
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2 Plangebied 

Het plangebied Amsterdam Nieuw-West ligt in het noordwestelijke deel van het 
beheersgebied van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Het wordt begrensd 
door de Ringvaart van de Haarlemmermeer in het westen, het Nieuwe Meer in 
het zuiden en de Lange Bretten in het noorden. De oostzijde van het plangebied 
grenst aan de stadsboezem. 
In het plangebied van de Amsterdam Nieuw-West heeft 135.000 inwoners en is 
ongeveer 2900 ha groot. Het watergebiedsplan Amsterdam Nieuw-West is een 
overall plan voor zowel het stedelijk gebied (Sloterbinnenpolder, Middelveldsche 
Akerpolder, Nieuw-Sloten, Riekerpolder) als de westelijk gelegen groene rand; de 
Tuinen van West (Lutkemeerpolder, Osdorperbinnenpolder, Osdorperbovenpolder) 
en de Brettenzone (de Lange Bretten).  
Voor de Osdorperbinnenpolder-Laag is in 2012 een watergebiedsplan vastgesteld, 
daarom vormt deze polder geen onderdeel van dit watergebiedsplan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de tien watersystemen in 
Amsterdam Nieuw-West met enkele kenmerken. 
 

Watersysteem Oppervlakte 
[ha] 

Poldergemalen Maaiveldhoogte 
(kaart 2) 

Landelijk/stedelijk 

Sloterbinnenpolder  
(incl. Sloterplas) 

1476 Akersluis 
Delflandlaan 
Burg. Eliasstr. 

Hoog Stedelijk, extensieve 
recreatie, Sloterplas 

Osdorperbinnenpolder 
hoog 

118 Nico 
Broekhuysenweg 

Middel Extensieve recreatie, 
veenweide 

Osdorperbovenpolder 156 Raasdorperweg Laag Extensieve recreatie, 
glastuinbouw 

Lutkemeerpolder 225 Lutkemeerweg Laag Recreatie en 
bedrijventerrein 

Riekerpolder 342 Jaagpad 160 Middel-hoog Stedelijk en 
intensieve recreatie 

Middelveldsche 
Akerpolder 

224 Middelveldsche 
Akerpolder 

(Laag-)middel Stedelijk 

Nieuw Sloten 161 Louwesweg 
Plesmanlaan 

Middel(-hoog) Stedelijk 

De Lange Bretten 226 Brettenpad Hoog Recreatie, 
bedrijventerrein 

 
Maart 2014 - Watergebiedsplan Amsterdam Nieuw-West  15/89 

 



 
 
Rond de watersystemen van Amsterdam Nieuw-West ligt de boezem van het 
Hoogheemraadschap van Rijnland met een peil van NAP-0,60 m en de stads-
boezem van Amsterdam met een peil van NAP-0,40 m. In 2008 is het beheer 
van de Haarlemmervaart en de Groote Braak overgedragen van het 
Hoogheemraadschap Rijnland naar het waterschap AGV.  
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3 Beleidskader 

Het beleid is vastgelegd in het Waterbeheerplan AGV, overige beleidsnota’s AGV 
en beleidsplannen van andere overheden. Hieronder zijn de beleidszaken 
opgenomen die relevant zijn voor het plangebied en waaruit opgaven voor het 
plangebied volgen. Het plangebied Amsterdam Nieuw-West ligt in de provincie 
Noord-Holland en de gemeente Amsterdam en grenst aan het beheersgebied 
van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Het plan is afgestemd op het beleid 
van elk van deze overheden. 

3.1 (Inter)nationale beleidskaders 

Provincies, gemeenten en waterschap richten zich naar nationale of Europese 
beleidskaders. De belangrijkste zijn: 
 

• Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) actueel 
De klimaatverandering leidt tot een grilliger klimaat met meer extremen in 
neerslag en droogte. Zo zijn er vaker dagen met zware buien en valt er 20% 
meer regen dan een eeuw geleden. Daarom worden hoge eisen gesteld aan 
de mogelijkheden om water vast te houden, (elders) te bergen of af te voeren 
met als doel wateroverlast of -tekort te voorkomen. Het NBW (en de 
actualisering daarvan) geeft normen voor de omvang van deze wateropgave 
in regionale watersystemen. De watersystemen in het plangebied worden 
hieraan getoetst. In 2004 is een quickscan gemaakt en alleen voor de 
Riekerpolder is toen een probleem geconstateerd. In de dagelijkse praktijk 
komen in deze polder, ook tijdens hevige buien, geen meldingen binnen van 
ernstige wateroverlast. Om die reden is in dit watergebiedsplan voor de 
toetsing op wateroverlast gekozen voor een eenvoudige toetsingsmethodiek 
als vervolg op de quick-scan. 

 
• Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) 

De KRW is een Europese richtlijn ter verbetering van de waterkwaliteit. Doel is 
het bereiken van een goede chemische en ecologische toestand van grond- en 
oppervlaktewaterlichamen. De provincie legt de ecologische doelen vast. 
Binnen het plangebied ligt één waterlichaam: de Sloterplas, die in de 
Sloterbinnenpolder ligt. De uitwerking van de KRW voor de Sloterplas staat 
verwoord in het hoofdstuk dat over de Sloterplas gaat. 

3.2 Beleid provincie 

Het plangebied ligt geheel in Noord-Holland. 
 

GGOR 
Voor een optimale afstemming van peilen op gebiedsfuncties gaat de provincie 
uit van de toepassing, uitgangspunten en procedures van het Gewenste Grond- 
en OppervlaktewaterRegime” (GGOR). Met de provincie is afgesproken dat een 
GGOR wordt uitgevoerd voor alle niet-stedelijke gebieden. In stedelijk gebied 
kan het waterpeil over het algemeen niet worden aangepast vanwege de 
randvoorwaarden die de bebouwing stelt en is een GGOR-analyse om die reden 
niet zinvol.  
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Functiekaart [bron: WBP 2010-2015] 

Binnen het plangebied van Amsterdam 
Nieuw-West liggen vijf “landelijke” 
polders: de Lange Bretten, Riekerpolder, 
Osdorperbinnenpolder-hoog, Osdorper-
bovenpolder en de Lutkemeerpolder. In 
deze polders is met de ontwikkeling van 
de Tuinen van West het agrarisch 
gebruik overgegaan in recreatief gebruik 
(extensief en intensief zie bijgaande 
functiekaart Waterbeheersplan AGV). 
Vanwege deze verandering in functie is 
in het kader van dit watergebiedsplan 
geen GGOR-analyse voor deze polders 
gedaan. 
 

Veenweidegebieden 
De provincie heeft in het provinciaal waterplan 2010-2015 richtlijnen opgenomen 
voor peilafweging in veenweidegebieden. Het doel is duurzaam behoud van de 
veenweidegebieden door het beperken van maaivelddaling. Op de bijbehorende 
kaart Veenweidegebieden zijn binnen Amsterdam Nieuw-West de 
Osdorperbinnenpolder-Hoog en de Osdorperbovenpolder aangeduid. 
 
EHS-beleid 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben het Ontwerp Natuurbeheerplan 
2014 op 9 april 2013 vastgesteld. In het Natuurbeheerplan staat waar welke 
soort natuur, agrarische natuur of welk landschap aanwezig is of ontwikkeld kan 
worden. Het Natuurbeheerplan bevat de beoogde begrenzing van de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS) en ecologische verbindingszones. Amsterdam Nieuw-West 
ligt in gebied 92 Groene AS en Brettenzone. In het 
natuurbeheerplan beschreven als:  
Keten van natuur- en recreatiegebieden die gezamenlijk 
een ecologische verbinding vormen. Bestaat uit open 
water, rietkragen en moeras, veenmosrietland, 
kruidenrijk grasland en bos. Door de recreatieve 
betekenis van dit gebied wordt bij het gebruik van dit 
gebied een goede combinatie van natuur en recreatie 
nagestreefd. Dit betekent dat er meer recreatieve 
ontwikkelingen mogelijk en toegestaan zijn, mits ze de 
wezenlijke kenmerken en waarden niet schaden. 
 
De groene gebieden geven de beoogde EHS aan en de rode lijnen de ecologische 
verbindingszones. 

3.3 Beleid gemeente Amsterdam 

Econet 
In de jaren negentig en begin 2000 is in Amsterdam 
Nieuw-West gewerkt aan het “Econet”, een netwerk 
van bijna 40 km natuurvriendelijke oevers in 
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Amsterdam West. Met het Econet zijn drie dingen bereikt, namelijk: 
• De ecologische infrastructuur is versterkt. 
• De belevingswaarde is verbeterd. 
• Het waterzuiverende vermogen is verbeterd. 
 

In verband met de samenhang met de Groene AS zijn de Oeverlanden bij het 
Nieuwe Meer eveneens meegenomen als route 12 in het Econet. 

3.4 Waterplan Nieuw-West 

Het opstellen van het Watergebiedsplan Amsterdam Nieuw-West is niet los 
gezien van het opstellen van een waterplan met het inliggende stadsdeel. De 
onderlinge samenhang tussen de openbare ruimte, de ruimtelijke ordening en 
andere initiatieven worden door de samenwerking tussen het waterschap en het 
stadsdeel versterkt. Daarom heeft het stadsdeel Nieuw-West van de gemeente 
Amsterdam in dezelfde planperiode als het watergebiedsplan samen met de 
waterbeheerders (het waterschap AGV en het Hoogheemraadschap van Rijnland) 
een Waterplan Nieuw-West opgesteld. 
 

De samenhang tussen het stedelijk waterplan Nieuw-West (trekker stadsdeel) en 
het watergebiedsplan Nieuw-West (trekker waterschap) is in onderstaande 
figuur gevisualiseerd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 1: Overzicht relatie Waterplan-Watergebiedsplan 
 

In het waterplan Nieuw-West is de watervisie 2040 omschreven als: 
Onbezorgd en gezond leven in een waterrijk Amsterdam Nieuw-West, waar het 
water beleefbaar en bruikbaar is en optimaal benut wordt als energiedrager. Het 
watersysteem is op de toekomst voorbereid (klimaatbestendig). Het robuuste 
blauw-groene netwerk als identiteitsdrager geeft ook in de steeds dichter bebouwde 
omgeving van Amsterdam Nieuw-West de bewoner het gevoel van ruimte. 
 
Thema’s van de hoofdopgave van het watergebiedsplan Amsterdam Nieuw-West, 
die in de visie 2040 van het waterplan Nieuw-West zijn ingebracht, zijn: 

1. een duurzaam watersysteem 
2. een goede waterkwaliteit 
3. een veilig gebied. 
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Verder heeft het waterschap vanuit haar neventaken bijgedragen aan de 
volgende thema’s: 

4. een natuurlijk grondwaterregime 
5. beleefbaar en bruikbaar water. 

 
Voor het Watergebiedsplan en het Waterplan geldt dat analyses en resultaten 
van elkaar zijn overgenomen. De maatregelen en de financiën die voor 100% 
aan één van de beide partijen zijn toebedeeld worden aan het betreffende 
bestuur voorgelegd. Maatregelen waarin wordt samengewerkt en beide besturen 
in participeren voor een vooraf vastgesteld bedrag worden vastgelegd in een 
overeenkomst/convenant en door beide besturen vastgesteld. 
 
Voor zover de maatregelen van het waterplan Nieuw-West vallen onder de kern-
taak van het waterschap zijn ze opgenomen in dit watergebiedsplan. De eigen 
maatregelen worden beschreven in de hoofdstukken over de watersystemen 
waar zij betrekking op hebben. Bijlage 3 geeft een overzicht van alle 
maatregelen die in het Waterplan Nieuw-West zijn geformuleerd. 

3.5 Ontwikkelstrategie Sloterplas 

Het stadsdeel Nieuw-West heeft in 2013 de Ontwikkelstrategie Sloterplas 
vastgesteld. De visie is een park en plas op metropolitaan niveau waar op en 
aan het water uiteenlopende activiteiten mogelijk zijn. Dit veelzijdige gebruik is 
mogelijk door de hoge kwaliteit van het water en het groen in het park.  
De ontwikkelstrategie is een kader voor het beoordelen van initiatieven. Het plan 
is tot stand gekomen door brede participatie. Er zijn o.a. ideeën geprikt, 
waarvan een aantal al hun weg gevonden hebben richting realisatie. Het 
stadsdeel bereidt inmiddels een aantal verbeteringen voor in het park. 
Daarnaast wordt gedacht aan parkmanagement waarin verschillende partijen 
gezamenlijk zorgdragen voor het gebied als geheel. 
Het plan geeft een integraal beeld voor de Sloterplas en haar oevers. De 
Noordoever en de Zuidwestoever zijn de twee stedelijke koppen van de 
Sloterplas. Aan deze ‘versteende koppen’ ontmoet de stad de plas, terwijl de 
flanken groen zijn. 

3.6 Beleid waterschap AGV 

3.6.1 Waterbeheerplan AGV 2010-2015 
Het Waterbeheerplan AGV 2010-2015 bevat de algemene beleidskaders voor de 
waterhuishouding in AGV-gebied, ingedeeld naar de thema’s Veiligheid (bescher-
ming tegen hoogwater), Voldoende water (niet teveel en niet te weinig water), 
Schoon water (verbeteren waterkwaliteit en afvalwaterzuivering) en overige 
taken (vaarweg- en nautisch beheer, recreatie, cultuurhistorie en landschap). Al 
deze thema’s komen in dezelfde indeling ook aan de orde in het 
watergebiedsplan Amsterdam Nieuw-West, zodat het waterbeheerplan een 
beleidskader vormt voor elk van deze thema’s. 

3.6.2 Nota Peilbeheer AGV 
Het beleid voor peilbeheer heeft het waterschap vastgelegd in de Nota 
Peilbeheer AGV (2010). De Nota bevat beleidsregels en richtlijnen voor het 
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peilbeheer. Beleidsregels stellen harde voorwaarden aan het peilbeheer. De 
richtlijnen zijn niet-bindend, maar fungeren als leidraad voor het opstellen van 
peilbesluiten en uitvoeringsmaatregelen. De Beleidsregels en richtlijnen uit de 
Nota Peilbeheer zijn weergegeven in bijlage 1. Voor meer achtergrond over het 
peilbeleid zie de Nota Peilbeheer van AGV (www.AGV.nl). 
 

3.6.3 Overige beleidsaandachtspunten AGV 
 
Volkstuinparken 
In het plangebied Amsterdam Nieuw-West liggen verschillende volkstuinparken: 
twee in de Lange Bretten en vijf in de Riekerpolder. In de Osdorperbinnenpolder-
laag liggen er nog eens vier. De parken De Bretten in de Lange Bretten en de 
Eigenhof, Lissabon en Het Oude Bijenpark in de Riekerpolder hanteren een eigen 
waterpeil, dat wordt beheerd door de volkstuinparkverenigingen zelf. De overige 
parken liggen in bemalen peilgebieden, waar Waternet het peilbeheer uitvoert. 
In een ander kader worden maatregelen verkend om de negatieve invloed van 
volkstuincomplexen op het oppervlaktewater en de omgeving te verminderen.  
 
Veiligheid 
Veiligheid waarborgen tegen overstroming is één van de kerntaken van het 
waterschap. In het plangebied wordt het concept van meerlaagse veiligheid 
toegepast. Dit bestaat uit: 
• eerste laag: op orde houden van de waterkeringen; 
• tweede laag: goede inpassing tijdelijke waterberging in de ruimtelijke ordening; 
• derde laag: organisatorische voorbereiding op overstromingen (calamiteiten-

organisatie). 
 
De eerste laag is gewaarborgd in het cyclische beheerproces. Voor de tweede 
laag is tijdens de totstandkoming van dit watergebiedsplan een studie gestart. 
In de studie wordt gekeken naar optimalisatie van het stelsel indirecte keringen 
en de onderlinge samenhang en leidt tot een voorstel welke status de indirecte 
keringen binnen het beheersgebied van het waterschap krijgen. Het doel is om 
kosteneffectief naar het onderhoud van keringen te kijken zonder de veiligheid 
te verminderen. In verband met de inventarisatie binnen het watergebiedsplan 
Amsterdam Nieuw-West is het plangebied van Nieuw-West als pilotgebied 
opgepakt. In het kader van dit watergebiedsplan worden verder geen maat-
regelen geformuleerd. 
 
Vismigratie 
De belangrijkste poldergemalen in Nieuw-West zijn uitgerust met pomptypen 
waarvan (in de literatuur) bekend is dat ze schadelijk kunnen zijn voor vis. 
Vervanging van pompen in gemalen door nieuwe visveilige pompen wordt 
conform beleid van het waterschap AGV meegenomen bij nieuwbouw of 
grootschalige renovatie van gemalen. Het is geen maatregel in dit 
watergebiedsplan. 
 
Waar sprake is van aanleg of vervanging van stuwen dient het aspect van vismi-
gratie te worden meegenomen. Dit speelt in elk geval bij de stuwen die nodig 
zijn voor het herstel van een goede waterkwaliteit in de Sloterplas. 
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Sportvisserij is voor veel mensen een belangrijke vorm van vrijetijdsbesteding. 
Daarom heeft het waterschap de wens om met visrechthebbenden tot afspraken 
te komen over actualisatie van het Visstandbeheerplan voor de Westelijke 
Tuinsteden van Amsterdam van 2003 (literatuurnr 5). 

3.7 Ruimtelijke ontwikkelingen 

Binnen het plangebied van Amsterdam Nieuw-West zijn verschillende ruimtelijke 
projecten zowel in de planfase als in uitvoering . Door verschillende initiatief-
nemers (zoals gemeente en stadsdeel, Rijkswaterstaat, NS, woningcorporaties 
en ontwikkelaars) wordt de openbare ruimte de komende jaren heringericht of 
wordt de infrastructuur verbeterd. Voor een overzicht van alle ruimtelijke 
herinrichtings- en infrastructurele projecten binnen het plangebied wordt 
verwezen naar bijlage 6. Het belang van het water binnen de ruimtelijke 
ontwikkelingen wordt gewaarborgd via de Watertoets. 
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4 Sloterbinnenpolder 

De Sloterbinnenpolder is gelegen in de voormalige 
stadsdelen Geuzenveld/ Slotermeer, Osdorp en 
Slotervaart, tegenwoordig verenigd in stadsdeel 
Nieuw-West. In het begin van de jaren ’50 zijn de 
stadsuitbreidingen in de polder begonnen. In eerste 
instantie was het idee om de uitbreiding in zijn 
geheel op stadspeil aan te leggen. Hier werd al gauw 
van afgezien omdat het veel te duur werd. Binnen 
het stadsdeel liggen als uitvloeisel van dit idee nog 
de Erasmusgracht en in het verlengde hiervan de 
Van Tienhovengracht die stadsboezempeil hebben.  
Voor verbinding met de grachten op polderpeil zijn 
twee sluizen gemaakt, bij de verbinding 
Erasmusgracht/Cramergracht en de Westland-
gracht/Slotervaart. Hierdoor zijn vaarverbindingen   

 

mogelijk met de 1,70 meter lager gelegen polder (waterpeil NAP -2,10 m). 

 
De Sloterplas ligt in de Sloterbinnenpolder. Vanwege de status als KRW-water-
lichaam wordt de Sloterplas in het volgende hoofdstuk apart behandeld. 

4.1 Grondgebruik en gebiedsfuncties 

Polder Sloterbinnenpolder Totale oppervlakte: 1476 ha 

verharding  ha %  grondgebruik ha 

verhard oppervlak 800 54  stedelijk 1102 

onverhard oppervlak 507 34  extensieve recreatie  187 

water 169 11  intensieve recreatie 67 

    bedrijventerrein 18 

    Sloterplas 102 

4.2 Bodem 

De straathoogte bevindt zich grotendeels op NAP -0,80 m. De polder is praktisch 
geheel opgehoogd met een zandlaag van 2 meter. 

4.3 Voldoende water 

In de polder wordt een jaarpeil gehandhaafd van NAP -2,10 m. De polder wordt 
bemalen door: 
• het gemaal Sloten bij de Akersluis met twee pompen met een capaciteit van 

1 m3/s (60 m3/min); 
• het gemaal Delflandlaan met een pompcapaciteit van 0,5 m3/s (30 m3/min); 

dit gemaal dient in hoofdzaak voor de doorspoeling van de Westlandgracht; 
• het gemaal Burgemeester Eliasstraat heeft twee pompen met een capaciteit van 

0,03 m3/s (1,8 m3/min), opvoerhoogte 3,5 m; dit gemaal dient hoofdzakelijk voor 
de waterverversing in het Gerbrandypark en de aansluitende tochten. 
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Naast het hoofdpeilgebied is een aantal kleinere peilgebieden aanwezig in de polder: 
• Sportpark Ookmeer, dat door opmaling van molen “Elfhonderd roe” aan het Herman 

Bonpad op peil gehouden wordt. Het westelijk deel van het sportpark heeft een 
zomerpeil van NAP -1,30 m en een winterpeil van NAP -1,80 m. In het oosten wordt 
een zomerpeil van NAP -1,60m en een winterpeil van NAP -2,00 m gehandhaafd. 

• Sportpark Jan van Galenstraat/Laan van Spartaan met een jaarpeil van NAP -0,80 m. 
 

De Erasmusgracht en de Van Tienhovengracht zijn onderdeel van de stadsboezem 
met een peil van NAP -0,40 m. Vanuit de grachten kan ingelaten worden naar de 
polder en er wordt op uitgeslagen vanuit de polders. 

4.4 Schoon water 

De waterkwaliteit in de Sloterbinnenpolder is slecht. Bekend is de blauwalgen-
problematiek in de Sloterplas, maar ook ter hoogte van de Eliasstraat en bij het 
gemaal Delflandlaan zijn de zuurstofgehalten in de zomer laag en komen relatief 
hoge ammonium- en fosfaatconcentraties voor. 

4.5 Knelpunten en wensen 

Net als in grote delen van het plangebied is ook in de Sloterbinnenpolder de 
waterdiepte in de watergangen gering. Dit beïnvloedt de waterkwaliteit en 
ecologische potenties negatief. Baggeren kan de situatie verbeteren voor de 
waterkwaliteit en ook voor de recreatievaart. Een planning van baggerwerk-
zaamheden door Waternet in opdracht van het waterschap Amstel, Gooi en 
Vecht wordt gegeven in het hoofdstuk Beheer, onderhoud en monitoring. 
 
De volgende knelpunten en wensen zijn verder geïnventariseerd: 
 

Thema Knelpunt Maatregel 
Voldoende water Problemen met doorstroming duikers SBI_04 
Schoon water Weinig water in watergangen SBI_02 
Zichtbaarheid  Watergangen te weinig diepgang i.v.m. recreatievaart SBI_03 
Voldoende water Sportpark Jan van Galenstraat/Laan van Spartaan is een 

zelfstandige polder, geen onderdeel van 
Sloterbinnenpolder 

SBI_01 

4.6 Nieuwe peilen en gevolgen 

De nieuwe peilen zijn weergegeven in de onderstaande tabel en op kaart 19c. 
De uitgangspunten uit de Nota Peilbeheer 2010 van het waterschap en de 
huidige peilen vormen de basis voor de nieuwe peilen. 
 

Tabel 4.6-1 Peilgebieden, oude en nieuwe peilen polder Sloterbinnenpolder 

Peil-

gebied 

Opp. 

(ha) 

Omschrijving Peil 2013 

[m NAP] 

Peil 2008 

[m NAP] 

129-1 1.400 Bemalen peilgebied -2,10 -2,10 

129-2 41 Sportpark Ookmeer West -1,30/-1,80* -1,30/-1,80* 

129-4 25 Sportpark Ookmeer Oost -1,60/-2,00* -1,60/-2,00* 
129-3  13 Vm. Sportpark Jan van 

Galen/Laan van Spartaan 
-0,80 -0,80 

* Zomerpeil/winterpeil; de overige peilen zijn jaarrondpeilen 
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4.7 Maatregelen 

Voor locaties van de maatregelen zie kaart 17. 
 

Maatregel Omschrijving maatregel Type 

SBI_01 Voormalig Sportpark Jan van Galen/Laan van Spartaan 

zelfstandige polder 

Peilbesluit 

SBI_02 Aanpassen Meerjarenprogramma Baggeren Beheer 

SBI_03 Vergroten duikers ten zuiden van Haarlemmerweg  WIP 

 
Extra toelichting 
Maatregel SBI_01 
Het voormalige Sportpark Jan van Galen/Laan van Spartaan is een zelfstandige 
polder met eigen inlaat en gemaal naar de stadsboezem en maakt geen deel uit 
van de Sloterbinnenpolder. In het peilbesluit wordt dit gecorrigeerd. 
 
Maatregel SBI_02: 
De watergangen langs de schoolwerktuinen moeten worden gebaggerd. Het is 
de aanvoerroute voor het gemaal Burg. Eliasstraat. Belangrijk is dat deze 
watergangen worden gebaggerd voordat de Sloterplas wordt geïsoleerd. Op dat 
moment zal het gemaal op maximale capaciteit gaan pompen en vormt de 
baggerlaag in de aanvoerroute naar het gemaal een belemmering. Aanpassing 
van het Meerjarenprogramma Baggeren kan te zijner tijd wenselijk zijn. 
 
Maatregel SBI_03: 
Wegens een hydraulisch knelpunt worden in de watergang ten zuiden van de 
Haarlemmerweg bij de kruising Burg. Fockstraat twee duikers vervangen door 
drie grotere (diameter rond 800 mm). 
 

4.8 Geoptimaliseerde situatie 

Als de maatregelen zijn uitgevoerd, zal er voldoende doorstroming zijn, wat de 
waterkwaliteit ten goede komt. 
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5 Sloterplas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 Grondgebruik en gebiedsfuncties 

De Sloterplas is 80 hectare groot en maximaal 35 m diep en wordt gebruikt voor 
recreatie. 

5.2 Bodem 

De huidige omvang en diepte van de Sloterplas zijn ontstaan na zandwinning voor 
de aanleg van de westelijke tuinsteden. De plas is in 1955 gereedgekomen. Nadien 
zijn er nog wat ondiepe delen bij gegraven. Het zand is gebruikt voor de ophoging 
van de polder en de deklaag en de veenlagen voor de aanleg van de parken 
rondom de plas. De bodem van de Sloterplas bestaat voornamelijk uit zand. 

5.3 Voldoende water 

De Sloterplas maakt deel uit van het watersysteem van de Sloterbinnenpolder 
en heeft een waterpeil van NAP -2,10 m. De Sloterplas staat op vijf plaatsen in 
open verbinding met het water in het stedelijk gebied: de Cramergracht, de 

Maatregelen voor ecologisch gezonde Sloterplas 

De Sloterplas heeft de slechtste waterkwaliteit van de plassen in het beheersgebied van het 

waterschap, met jaarlijks blauwalgbloeien. In 2009 is de plas aangewezen als waterlichaam 

voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en zijn ecologische doelen vastgesteld.  

Om die doelen te halen is er voor gekozen om het water van de plas te scheiden van de 

omliggende wateren. Ook zijn in 2009 onderzoeksmaatregelen opgenomen om het 

functioneren van de plas beter in beeld te brengen en op basis daarvan de maatregelen 

verder uit te werken. Hieronder staat de uitwerking beschreven van de KRW-maatregelen 

voor de Sloterplas: het bronaanpak-pakket. Dit bleek het enige kosteneffectieve 

maatregelenpakket om de doelen te behalen. 

 

Aparte detailuitwerking maatregelen Sloterplas 

Hieronder is beschreven welke maatregelen van 

het bronaanpak-pakket nodig zijn voor het water-

beheer. De ruimtelijke inpassing, de locatiekeuze 

en de gedetailleerde uitwerking gebeuren later. Na 

de vaststelling van het watergebiedsplan zal voor 

de Sloterplas een aparte uitwerking gemaakt 

worden samen met het stadsdeel. Gebruikers en 

belanghebbenden worden hierbij betrokken. De 

uitgewerkte maatregelen zullen in de vorm van een 

projectplan worden aangeboden aan het 

waterschapbestuur en ter inzage worden gelegd. 
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Osdorpergracht, de Christoffel Plantijngracht, de Frans Bastiaansegracht en het 
water bij het Oeverpad. De plas heeft veel water nodig om op peil te blijven, 
want er is sprake van wegzijging en in de zomer verdampt veel water van het 
grote oppervlak. De wateraanvulling komt via de omliggende watergangen naar 
de plas. Als het regent komt veel water via het regenwaterstelsel naar het 
oppervlaktewater en stroomt naar de plas. De plas fungeert dus als afvoerputje 
van de polder, zowel in natte als droge perioden. 
 

 

 

Sloterplas vanaf de zuidwestoever Blauwalgen bij zwemlocatie in Sloterplas 

5.4 Schoon water 

De Sloterplas wordt door verschillende bronnen hoog belast met fosfaat, een 
voedingsstof waardoor bijvoorbeeld blauwalgen ongebreideld door kunnen 
groeien. Er zijn twee grote bronnen: het polderwater levert de helft van de 
jaarlijkse fosfaatbelasting van de plas. De andere helft komt uit de waterbodem 
door nalevering. Kleinere bronnen zijn het uit- en afspoelende water van de 
parken en de watergang achter het Sloterparkbad. 

5.5 Knelpunten en wensen 

De volgende knelpunten en wensen zijn geïnventariseerd: 
 

Thema Knelpunt Type 

Schoon 

water 

Jaarlijkse blauwalgbloeien en slechte ecologische 

toestand Sloterplas 

KRW 

5.6 Nieuwe peilen en gevolgen 

De Sloterplas is onderdeel van de Sloterbinnenpolder (zie vorige hoofdstuk). 
 
Tabel 5.6-1 Peilgebied waar Sloterplas in ligt 

Peil-

gebied 

Opp. 

(ha) 

Omschrijving Jaarrond peil 2013 

[m NAP] 

Jaarrond peil 2008 

[m NAP] 

129-1 1.398 Bemalen peilgebied -2,10 -2,10 
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5.7 Maatregelen 

Bronaanpak-pakket 
Met dit pakket maatregelen wordt de fosfaatbelasting van de plas sterk terug-
gebracht. De fosfaatbelasting is nu 20-35 mgP/m2/dag. Bij een heldere, 
blauwalgenvrije plas die aan de KRW-doelen voldoet, hoort een fosfaatbelasting 
van rond 0,5 mgP/m2/dag. Plassen als de Spiegelplas en de Gaasperplas in het 
AGV-gebied laten in de praktijk zien dat het bij deze lage belasting goed gaat. 
In zomer is de Sloterplas gestratificeerd: een warme bovenlaag (epilimnion), 
een koude onderlaag (hypolimnion) en daartussen de spronglaag. Er is 
nauwelijks sprake van uitwisseling van water tussen de lagen. In de zomer is 
voor de algengroei alleen het fosfaataanbod in de bovenlaag van belang. Om die 
reden worden de fosfaatbronnen die in de zomer overblijven zoveel mogelijk 
onder in de Sloterplas gebracht. De fosfaatbronnen voor de Sloterplas die 
drastisch moeten worden teruggebracht zijn: 
• de watergangen waarmee de plas in open verbinding staat 
• de waterbodem 
• suppletiewater dat nodig is voor peilaanvulling 
• de drainage van omliggende parken 
• de hemelwaterafvoeren. 

Figuur 2: Maatregelen van bronaanpak-pakket kaart 

 
Extra toelichting: 
Maatregel SLP_01 t/m SLP_05: Watergangen 
Fosfaatrijk water uit omliggende watergangen kan alleen effectief worden tegen-
gehouden met een kunstwerk. Hiervoor zijn op vijf plaatsen plaatsen afsluitingen 
nodig. Dat kunnen doorvaarbare stuwen zijn, die met een knop zelf kunnen worden 
bediend voor vaarverkeer. De stuwen veroorzaken geen peilverschil tussen de plas 
en de aangrenzende watergangen. Ze scheiden alleen het water van de Sloterplas 
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van het water van het stedelijk gebied en sluiten de hemelwateruitlaten buiten. In 
de route van en naar de Cramer- en Akersluis zullen de afmetingen voor deze 
vaarwegen worden aangehouden. Bij de Christoffel Plantijngracht en het Oeverpad 
zouden stuwen kunnen worden toegepast die doorvaarbaar zijn voor kano’s en 
sloepjes. De Frans Bastiaansegracht kan nu al alleen maar door kano’s worden 
gebruikt. De inpassing van de stuwen en keuze welke doorvaarbaar worden en op 
welke wijze zullen in de detailuitwerking worden meegenomen (zie kader begin van 
dit hoofdstuk). 
 
Maatregel SLP_09: Waterbodem 
Het vrijkomen van fosfaat uit de waterbodem wordt gestopt door de binding van 
fosfaat in de bodem te verbeteren. Het toepassen van polyaluminiumchloride 
(PAC) is hiervoor de meest kosteneffectieve oplossing. Deze toepassing is al veel 
gebruikt in het buitenland. De toevoeging duurt ongeveer een week en wordt drie 
opeenvolgende jaren toegepast. Zonodig wordt dit na tien jaar een keer herhaald. 
De plas hoeft tijdens de toediening niet te worden afgesloten. De waterbodem 
stopt met naleveren en zal nog meerdere jaren fosfaat uit de waterkolom 
invangen. 
 
Maatregel SLP_10 en SLP_11: Omliggende parken 
Het water dat af- en uitspoelt van de omliggende parken bevat heel veel fosfaat. 
Een deel van dit water wordt opgevangen in grindkoffers waarin fosfaat kan worden 
gebonden. Het gedefosfateerde water wordt onder in de plas gebracht. De 
watergang achter het Sloterparkbad heeft nu een te slechte waterkwaliteit om in 
open verbinding met de Sloterplas te blijven. Hiervoor zijn aanpassingen aan 
inrichting en beheer nodig. Net als de andere maatregelen zal dit in overleg met het 
stadsdeel verder worden uitgewerkt. 
 
Maatregel SLP_06, SLP_07 en SLP_08: Water nodig voor peilaanvulling  
Het water dat nodig is om de Sloterplas op peil te houden wordt eerst gedefos-
fateerd en dan gecontroleerd ingelaten. Hiervoor wordt water gebruikt uit de 
polder, zodat geen gebiedsvreemd water hoeft te worden ingelaten. Het 
gedefosfateerde water wordt in het hypolimnion gebracht. 
 
Maatregel SLP_12: Stimuleren ecologische ontwikkeling  
Na de hiervoor genoemde bronmaatregelen is de Sloterplas voldoende laag 
belast om voor lange tijd een heldere plas te worden. Dit biedt goede 
omstandigheden voor vegetatieontwikkeling. De groei van ondergedoken 
waterplanten en helofyten wordt gefaciliteerd door verbetering van bestaande 
ecologische zones of door de aanleg daarvan. 
 
Visstand en sportvisserij 
Sportvisserij op de Sloterplas is goed te combineren met de bronaanpak-
maatregelen. Na uitvoering van de maatregelen wordt de visstand gevarieerder 
en zonder ingrijpen zal de hoeveelheid vis afnemen van ruim 60 naar 15 kg/ha. 
Het uitzetten van karpers tot 50 kg/ha heeft echter geen effect op het bereiken 
KRW-doelen en kan dus worden gecombineerd. Hiervoor zal afstemming en 
samenwerking met de Amsterdamse Hengelsport Vereniging nodig zijn. Vissen 
zwemmen voor voedsel en voor het paaien van de Sloterplas naar omliggende 
watergangen en terug. Na aanleg van de doorvaarbare stuwen kunnen de vissen 
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de plas in en uit zwemmen als de stuwen worden geopend. Dat kan tijdens het 
passeren van boten, maar ook kan de beheerder de stuwen speciaal voor vis 
openen. Ook hiervoor zal afstemming worden gezocht met de Amsterdamse 
Hengelsport Vereniging om het beheer te optimaliseren. De verbetering van 
ecologische oeverzones en de watergang achter het Sloterparkbad komen zowel 
ten goede van vegetatie als van vis. 

5.8 Geoptimaliseerde situatie 

Met het bronaanpak-maatregelenpakket voor de Sloterplas worden de volgende 
resultaten bereikt: 
• verbeterde recreatieve gebruikswaarde Sloterplas en -parken; 

o opgeknapte watergang achter Sloterparkbad; 
o verbeterde ontwatering parken; 
o verhoogde natuurwaarden; 
o verbeterd beheerregime plas voor vis; 

• realisatie van een blijvend veilige zwemwaterlocatie; 
• meer ruimte voor diversificatie van watersport en –recreatie. 
• realisatie Europese ecologische en waterkwaliteitsdoelen (KRW). 
 
Scores op KRW-maatlatten, vergelijking van huidige situatie met situatie als bronaanpak-

maatregelen zijn gerealiseerd 

 
 Huidige situatie Bronaanpak-pakket 

vegetatie (KRW)     

vissen (KRW)     

fosfaat (KRW) en P-belasting     

chlorofyl (KRW)     

doorzicht (KRW)     

blauwalgen (zwemwater)     
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6 Osdorperbinnenpolder-hoog 

De Osdorperbinnenpolder bestaat uit een 
hoog en een laag gedeelte. Dit plan gaat 
alleen over het hoge, niet-uitgeveende 
deel, de Osdorperbinnenpolder-hoog. Voor 
de Osdorperbinnenpolder-laag is in 2012 al 
een peilbesluit genomen. Het hoge deel 
omringt een groot deel van het lage deel en 
bestaat uit een stuk veenweidegebied en 
langgerekte stroken lintbebouwing. 
 

 

6.1 Grondgebruik en gebiedsfuncties 

Osdorperbinnenpolder-hoog Totale oppervlakte: 118 ha 
verharding  ha %  grondgebruik Ha 
verhard oppervlak 26 22  bedrijventerrein 2 
onverhard oppervlak 75 64  wonen 11 
water 17 14  extensieve recreatie 87 
    intensieve recreatie 18 

 
De Osdorperbinnenpolder-hoog heeft een oppervlakte van 118 hectare waarvan 
14% bestaat uit oppervlaktewater. Het huidige gebruik is extensief recreatie- en 
natuurgebied met het stadsdeel Nieuw-West als één van de grote 
grondeigenaren in het veenweidegebied. Langs de Osdorperweg bevindt zich 
bebouwing. De grond is hier hoofdzakelijk in gebruik als woongebied. Daarnaast 
zijn enkele percelen langs de Osdorperweg in gebruik als bedrijventerrein. 

6.2 Bodem 

De ondiepe bodemopbouw bestaat uit veengrond. De maaiveldhoogte in het 
veenweidegebied ligt tussen NAP -2,20 m en NAP -1,90 m. Lokaal is opgehoogd 
tot een maaiveldhoogte van NAP -1,56 m. In het stedelijk gebied (langs de 
Osdorperweg) komt het maaiveld tot circa NAP -1,35 m. Onderzoek wijst uit dat 
ondanks de geringe drooglegging sprake is van een (beperkte) maaivelddaling.  
In de Osdorperbinnenpolder-hoog zijgt circa 1,0 mm/dag weg. 
 

6.3 Voldoende water 

Volgens het vigerende peilbesluit uit 2008 zijn in de Osdorperbinnenpolder-hoog 
twee peilgebieden: 
− het veenweidegebied (3640-1) met peil NAP -2,27 m 
− de lintbebouwing (3640-2) met peil NAP -2,17 m. 
 
Dit peilbesluit is nog niet in werking, mede omdat de uitvoering van de 
benodigde maatregelen op praktische problemen stuitte en het niet mogelijk 
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bleek de maatregelen te realiseren tegen de geraamde kosten. Ook stuit de 
uitvoering op gebleken bezwaren van eigenaren en omwonenden. Hierdoor is 
uitvoering op korte termijn niet realistisch en kan niet worden voldaan aan het 
beleid van het waterschap waarbij peilen binnen drie jaar worden ingesteld. De 
actuele situatie is dat de hele polder een waterpeil heeft van NAP -2,17 m. 
 
Overtollig water in de Osdorperbinnenpolder-hoog wordt door de derde pomp 
(capaciteit: 175 l/s) van het gemaal Nico Broekhuysenweg gemalen naar de 
Sloterbinnenpolder. De eerste twee pompen zijn in gebruik voor het bemalen 
van de Osdorperbinnenpolder-laag. 
 
De watervoorziening van de Osdorperbinnenpolder-hoog vindt plaats via drie 
inlaten en een suppletiegemaal. Twee inlaten laten water in vanuit de 
Sloterbinnenpolder en één vanuit de ringvaart van de Haarlemmermeer. De 
vierde pomp van het gemaal Nico Broekhuysenweg kan water uit de 
Osdorperbinnenpolder-laag naar de Osdorperbinnenpolder-hoog pompen voor 
suppletie. Het gemaal slaat aan bij een peil van NAP -2,15 m en het slaat af bij 
een peil van NAP -2,20 m. 
 
In de Osdorperbinnenpolder-hoog worden twee afwateringsgebieden onderschei-
den. Het gebied langs de Haarlemmerweg watert af via een overstort naar de 
sportvelden in de Eendrachtspolder (lage deel). Het veenweidegebied en de 
strook langs de Osdorperweg wateren af naar het gemaal Nico Broekhuysenweg. 
De hoofdafwatering van de Osdorperbinnenpolder-hoog vindt plaats via drie 
hoofdwatergangen. 
 
De gemiddelde drooglegging in de Osdorperbinnenpolder-hoog bij het polderpeil 
van NAP -2,17 m is 22 cm. Door de variatie in maaiveldhoogte is op enkele 
plaatsen, met name in het noordelijke deel van de polder sprake van een plas-
dras-situatie. 
 

6.4 Schoon water 

In de Osdorperbinnenpolder-hoog is de waterkwaliteit redelijk, maar de 
zuurstofgehalten in de zomer zijn laag. 
 

6.5 Knelpunten en wensen 

De volgende knelpunten en wensen zijn geïnventariseerd: 
 
Thema Knelpunt Maatregel 
Voldoende 
water 
Voldoende 
water 

Functiewijziging in veenweidegebied en nieuw beleid vast-
gesteld door AGV en provincie Noord-Holland 

OBH_01 

Niet mogelijk om peil te handhaven in de watergang ten 
zuiden van de Haarlemmerweg 

OBH_02 

 
Het stadsdeel Nieuw-West heeft na 2008 een nieuw bestemmingsplan 
vastgesteld. Hierin heeft het veenweidegebied de functie “agrarisch met natuur- 
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en landschapswaarden” gekregen. Deze functiewijziging geeft, samen met nieuw 
beleid van waterschap en provincie en nieuwe inzichten in beheer, aanleiding tot 
heroverweging van het peil. 
 
In de watergang ten zuiden van de Haarlemmerweg is het met de huidige 
waterinrichting niet mogelijk om een peil van NAP -2,17m te handhaven. 
Bovendien is dit vigerende peil te hoog om voldoende drooglegging voor de 
bebouwing te realiseren. 
 

6.6 Nieuwe peilen en gevolgen 

De nieuwe peilen staan in de onderstaande tabel en op kaart 19f. De uitgangs-
punten uit de Nota Peilbeheer 2010 van het waterschap, het Provinciaal Waterplan 
2010-2015 en de huidige peilen vormen de basis voor de nieuwe peilen. 
 
Tabel 6.6-1 Toekomstige peilgebieden en peilen in de Osdorperbinnenpolder-hoog 

Peil-
gebied 
2008 

Peil- 
Gebied 
2013 

Opp. 
(ha) 

Omschrijving Peil 2013 
[m NAP] 

Peil 2008 
[m NAP] 

3640-1 3640-2 107 Veenweidegebied  JP: -2,17 JP: -2,27 
3640-2   Osdorperweg JP: -2,17 JP: -2,17 
 3640-3 7 Haarlemmerweg JP: -2,43 JP: -2,17 
 3640-4 4 Binnenpolder ringdijk JP: -2,68 JP: -2,17 

 
Peilvak 3640-1 en 3640-2 
Voorgesteld wordt het peilbesluit uit 2008 in te trekken. In het nieuwe peilbesluit 
wordt het actuele peil van NAP -2,17 m vastgelegd. 
 
Het stadsdeel Nieuw-West heeft na 2008 een nieuw bestemmingsplan vastgesteld. 
Hierin heeft het veenweidegebied de functie “agrarisch met natuur- en landschaps-
waarden” gekregen. Daarnaast heeft het waterschap in 2010 nieuw beleid 
vastgesteld t.a.v. peilbesluiten in de Nota Peilbeheer. En ook de provincie Noord-
Holland heeft in het Provinciaal Waterplan 2010-2015 richtlijnen vastgesteld voor 
veenweidegebieden om maaivelddaling te beperken. 
 
Binnen de kaders van de nieuwe Nota Peilbeheer is een heroverweging mogelijk. 
Het verlagen van het peil in veenweidegebied is namelijk in strijd met beleidsregel 
2 (niet vergroten van drooglegging in zettingsgevoelige veengebieden). 
 
Voor de natuurwaarden is onderzoek gedaan door Landschap Noord-Holland 
[2013, lit.nr 3]. Daaruit is gebleken dat voor een goed weidevogelbestand 
peilverlaging van 10 cm niet nodig is. Door de huidige hoge grondwaterstand 
neemt het aantal insecten toe en zijn wormen beter bereikbaar voor de vogels 
met name in het broed- en opgroeiseizoen. De plas in de noordwesthoek wordt als 
een aanwinst beschouwd doordat het bij de vogeltrek in het voorjaar een 
aantrekkende werking heeft. 
 
Voor een goede intensieve agrarische bedrijfsvoering van het veenweidegrasland 
is een peilverlaging van 10 cm onvoldoende. Een peilverlaging van 30-40 cm ligt 
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hiervoor meer in de verwachting Dit zou echter in strijd zijn met beleidsregel 2 
uit de nota peilbeheer en het provinciaal waterplan (niet vergroten van 
drooglegging in zettingsgevoelige veengebieden). 
 
De functies natuur en agrarisch zijn teveel verweven om van elkaar te kunnen 
scheiden en verschillende waterpeilen in te stellen. In de peilafweging wordt er 
daarom voor gekozen om de drooglegging niet te vergroten. Voor het agrarisch 
gebruik heeft dit tot gevolg dat waarschijnlijk alleen extensief grasmaaien en 
beweiding door jongvee mogelijk zijn op een deel van de percelen. Dat is 
duurder dan het beheer dat het stadsdeel nu voor ogen staat, maar dit belang 
weegt minder zwaar dan het voorkomen van bodemdaling en de belangen van 
de andere functies in het gebied. Indien het stadsdeel naar aanleiding van het 
nieuwe peilbesluit schade mocht lijden bestaat de mogelijkheid een verzoek om 
nadeelcompensatie in te dienen bij het waterschap.  
 
Peilvak 3640-3 
Om voldoende drooglegging voor de bebouwing langs de Haarlemmerweg te 
bereiken, wordt het actuele peil van NAP -2,43 m geformaliseerd. De tijdelijk 
geplaatste stuw tussen de peilgebieden 3640-2 en 3640-3 wordt vervangen door 
een definitieve stuw, die enkele meters naar het oosten wordt geplaatst in de 
buurt van de bestaande bebouwing. Ook de tijdelijk geplaatste stuw tussen de 
peilgebieden 3640-3 en 3640-4 wordt, op de huidige locatie, vervangen door 
een definitieve stuw. 
 
Peilvak 3640-4 
Om voor de bebouwing tussen de Binnenpolderringdijk Noord en de 
Haarlemmerweg voldoende drooglegging te bereiken wordt het actuele peil van 
NAP -2,68 m, dat hier tijdelijk is ingesteld, geformaliseerd. De inlaat naar de 
Osdorperbinnenpolder-laag wordt daarvoor ingericht. 

6.7 Maatregelen 

Voor locaties van de maatregelen zie kaart 17. 
 
Maatregel Omschrijving maatregel Type 

OBH_01 Heroverweging waterpeil veenweidegebied Peilbesluit 

OBH_02 Instellen van twee peilgebieden langs de zuidkant van de 
Haarlemmerweg door plaatsen van twee stuwen 

WIP 

   

6.8 Geoptimaliseerde situatie 

Door het waterpeil van het veenweidegebied in de Osdorperbinnenpolder-hoog niet te 
verlagen, wordt verdere maaivelddaling voor de toekomst tegengegaan. Ook is een 
opdeling in twee peilvakken voorkomen, waardoor het beheer eenduidiger is. Hiermee 
blijft de Osdorperbinnenpolder-hoog een peilgebied met een waterpeil van NAP -2,17 
m. Langs de Haarlemmervaart worden twee peilgebieden aangelegd ten behoeve van 
de drooglegging van de bestaande bebouwing. 
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7 Osdorperbovenpolder 

De Osdorperbovenpolder ligt aan de westkant van Nieuw-West, tussen de 
Osdorperweg, de ringvaart van de Haarlemmermeer en de Wysentkade. In 1896 
startte de uitvening van de Osdorperbovenpolder. Dat werk werd in 1920 
afgerond. De bovenlaag bestaat nu uit veen en zware klei. De polder maakt deel 
uit van Tuinen van West: recreatief groengebied. Recent is de Westrandweg A5 
door Rijkswaterstaat aangelegd. Stadsdeel Nieuw-West zal ten oosten van de 
Westrandweg een stuk Groene As realiseren, waar ook extra water voor wordt 
aangelegd. 

7.1 Grondgebruik en gebiedsfuncties 

Het huidige grondgebruik van de polder is agrarisch (gras en vollegrondsteelt) 
en bestaat verder uit glastuinbouw en extensieve recreatie. 
 
Polder Osdorperbovenpolder Totale oppervlakte: 156 ha 
verharding  ha %  grondgebruik ha 
verhard oppervlak 35 22  glastuinbouw 49 
onverhard oppervlak 110 71  extensieve recreatie 22 
water 11 7  agrarisch 90 

7.2 Bodem 

De bodem van deze polder bestaat uit veen/zware klei, met als gevolg dat de 
bodem zettingsgevoelig is. 

7.3 Voldoende water 

De polder bestaat uit vier peilvakken: een groot hoofdpeilvak met een jaarrond 
peil van NAP-4,50 m. En drie kleine peilvakken in de bovensloot langs de 
zuidzijde van de Osdorperweg. Het hoofdpeilvak wordt bemalen door het gemaal 
aan de Raasdorperweg, waar water kan worden afgevoerd naar de Ringvaart 
van de Haarlemmermeerpolder (Rijnlands boezem) met een capaciteit van 
32,7 m3/min. Bij het gemaal kan ook water worden ingelaten. Met een tweede 
inlaat vanuit de ringvaart kan de westelijke punt van de polder worden gevoed. 
Voor het oostelijke deel van de polder, ten oosten van de Lutkemeerweg, is 
wateraanvoer alleen mogelijk via de bovensloot. Deze capaciteit is onvoldoende, 
waardoor het moeilijk is het peil te handhaven in droge perioden. Dat leidt in de 
praktijk tot klachten over te weinig waterdiepte en stank. 
 
Uit de praktijk blijkt dat het water in het oostelijke deel van de 
Osdorperbovenpolder in natte perioden (beheerders en bewoners) vaak hoog 
staat en mogelijk niet snel genoeg wordt afgevoerd. De enige 
afvoermogelijkheid is de duiker onder de Lutkemeerweg. Op basis van de 
gemeten waterpeilen blijkt dat bij hevige neerslag het waterpeil ten oosten van 
de duiker onder de Lutkemeerweg tot maximaal 10 cm hoger is dan bij het 
gemaal. Ook blijkt dat het waterpeil in het oosten langer hoog blijft staan dan bij 
het gemaal. 
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De aanleg van de Westrandweg heeft wijzigingen in het watersysteem van het 
hoofdpeilvak tot gevolg. Om tot een logisch wateraan- en afvoersysteem te 
komen zijn enkele leggerwijzigingen nodig. 
 
Ten behoeve van de lintbebouwing is het waterpeil in de bovensloot hoger dan 
het peil in de bovenpolder. In het huidige peilbesluit zijn deze peilen niet 
opgenomen. De bovensloot wordt vanuit de westkant gevoed door het gemaal 
van de gemeente Haarlemmerliede vanuit de Osdorpervaart. Het water stroomt 
door een buis over de Osdorpervaart. Deze buis is in slechte staat. Aan de 
Slibveldenweg zijn twee pompen geplaatst om de bovensloot te voeden met 
water uit het hoofdpeilvak. Hiervan wordt in de praktijk alleen de pomp gebruikt 
die het oostelijke deel van de bovensloot voedt. Deze aanvoer is voldoende om 
de bovensloot op peil te houden. 
 
De oevers zijn gevoelig voor afkalving. Watergangen zijn in de loop van de tijd 
breder geworden. Daarvoor zijn verschillende oorzaken: het afschuiven van de 
veenlaag van de kleibodem, vertrapping door vee, eerder uitgevoerde 
baggerwerkzaamheden en karpers die in de oevers woelen. 

7.4 Schoon water  

De waterkwaliteit in het hoofdpeilvak van de Osdorperbovenpolder is slecht. Dit 
peilvak heeft relatief het meest nutriëntenrijke water van Nieuw-West, waarbij 
opvallend hoge stikstofgehalten voorkomen. Aan de Lutkemeerweg ter hoogte 
van huisnummer 74 zijn in de zomer regelmatig klachten over stank uit de sloot. 
De duiker in de toegangsdam heeft een kleine diameter en ligt hoog, waardoor 
er nauwelijks sprake is van doorstroomoppervlak en het water stagneert. 
In een groot deel van de bovensloot groeien veel soorten waterplanten en is het 
water heel helder.  

7.5 Knelpunten en wensen 

De volgende knelpunten en wensen zijn geïnventariseerd: 
 
Thema Knelpunt Maatregel 
Voldoende 
water 

Leiding in bovensloot over Osdorpervaart in slechte 
staat 

OSB_01  

Voldoende 
water 

Onvoldoende wateraanvoer naar oostelijk deel 
Osdorperbovenpolder 

OSB_02 

Voldoende 
water 

Onvoldoende waterafvoer vanuit oostelijk deel 
Osdorperbovenpolder  

OSB_03 

Schoon 
water 

Stankklachten en stagnant water in de zomer ter 
hoogte van Lutkemeerweg nummer 74 

OSB_04 

Voldoende 
water 

Peilen in bovensloot niet in huidig peilbesluit OSB_05 

Voldoende 
water 

Aanpassing in watersysteem door derden geeft 
aanleiding voor leggerwijziging 

OSB_06 
OSB_07 

 
Maart 2014 - Watergebiedsplan Amsterdam Nieuw-West  36/89 

 



7.6 Nieuwe peilen en gevolgen 

De nieuwe peilen zijn weergegeven in onderstaande tabel en op kaart 19a. De 
uitgangspunten uit de Nota Peilbeheer 2010 van het waterschap, het Provinciaal 
Waterplan 2010-2015 en de huidige peilen vormen de basis voor de nieuwe peilen. 
 
Tabel 7.6-1 Peilgebieden, oude en nieuwe peilen Osdorperbovenpolder 

Peil-

gebied 

Opp. 

(ha) 

Omschrijving Peil 2013 

[m NAP 

jaarrond] 

Peil 2008 

[m NAP 

jaarrond] 

64-1 154 Bemalen peilgebied -4,50 -4,50 

64-2 1,7 Bovensloot westelijk deel tot 

Slibveldenweg 

-1,78 -1,78 

64-3 3,7 Bovensloot, tussen Slibveldenweg en 

Osdorperweg 531 

-2,04 -2,04 

64-4 0,2 Bovensloot tussen Osdorperweg 531-501  -2,08 -2,08 
 

Peilvak 64-1 
Het peilvak 64-1 is het enige peilvak in de Osdorperbovenpolder in de vigerende 
besluiten. In 1982 is het laatste peilbesluit vastgesteld door de gemeente Amsterdam 
(in de Waterstaatsverordening West), met een waterpeil van NAP -4,35 m in de 
zomer en NAP -4,50 m in de winter. Sinds 1996 was het praktijkpeil in de zomer 
NAP -4,40 m. In 2008 is door het Dagelijks Bestuur van het waterschap een tijdelijke 
beheersmaatregel vastgesteld. Daarin is voor de Osdorperbovenpolder een zomerpeil 
vastgelegd van NAP -4,50 m. Het peilbesluit uit 1982 en deze tijdelijke 
beheersmaatregel uit 2008 maken samen het vigerende peil voor de 
Osdorperbovenpolder NAP -4,50 m jaarrond. 
 
Door een belanghebbende agrariër is gevraagd om peilverlaging in het westelijke 
deel van de polder (5cm), om voor zijn bedrijf vlakbij het gemaal een wat grotere 
drooglegging te realiseren en na regen minder last te hebben van het tijdelijk 
hoger peil. En door een agrariër met een bedrijf ten oosten van de Lutkemeerweg 
is peilverhoging (5cm) gevraagd, omdat de waterstand in de zomer vaak te laag 
is.  
Dat zou alleen mogelijk zijn bij een splitsing van peilvak 64-1. Dit is als volgt 
meegenomen in de peilafweging: de maaiveldhoogte in de polder varieert per 
perceel. Zowel in het oostelijke als in het westelijke deel zijn lagere en hogere 
percelen. De verschillen in maaiveldhoogte vormen daarom geen aanleiding om 
het peilvak te splitsen. Daarnaast streeft het waterschap naar grote peilvakken 
(richtlijn A Nota Peilbeheer): een groot peilvak bevordert gelijke bodemdaling en 
vergroot de beheersbaarheid en kosteneffectiviteit van het watersysteem. In het 
peilbesluit is daarom geen splitsing opgenomen van peilvak 64-1. 
 
De drooglegging van peilvak 64-1 bij waterpeil NAP -4,50 m is 38 cm. Het 
huidige grondgebruik van de polder bestaat uit gras, glastuinbouw en stedelijk. 
De functies zijn glastuinbouw en extensieve recreatie. Het gewenste peilbeheer 
voor extensieve recreatie is flexibel peil. Voor oudere glastuinbouwgebieden, 
zoals in deze polder, is een jaarrond peil wenselijk (beleidsregel 2 Nota 
Peilbeheer). De bodem van deze polder bestaat uit veen/zware klei, met als 
gevolg dat de bodem zettingsgevoelig is. 
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In het peilbesluit is een jaarrond peil opgenomen van NAP -4,50 m. Dat is het 
vigerend peil sinds 2008. Er is geen peilaanpassing opgenomen omdat: 
• het gebied zettingsgevoelig is. Zowel het waterschap (beleidsregel 3 Nota 

Peilbeheer) als de provincie Noord-Holland (provinciaal waterplan) willen 
maaivelddaling voorkomen  

• de waterdiepte bij peilverlaging kleiner wordt dan 35 cm en dat is voor de 
waterkwaliteit en het waterbeheer onwenselijk. Verdieping van de 
watergangen is niet goed mogelijk. Uit de praktijk is bekend dat de wat 
steviger laag in de waterbodem dun is. Als die (deels) wordt weggegraven 
verondiepen de watergangen snel weer. Het verdiepen van watergangen 
wordt ook door belanghebbenden als onwenselijk gezien; 

• peilverhoging of flexibel peil zou een vermindering van de drooglegging tot 
gevolg hebben (het gehele jaar respectievelijk een deel van het jaar) en dat is 
ongewenst voor het huidige gebruik. Daarnaast ontstaat bij peilverhoging een 
wateropgave in de polder. 
 

Ondanks dat de gevraagde peilverhoging in het oostelijk deel en de gevraagde 
peilverlaging in het westen niet worden opgenomen in het peilbesluit, worden de 
bijbehorende klachten wel verminderd. Dat komt door de maatregelen in het 
watersysteem (zie paragraaf 7.7). 
De klacht over droogte in het oostelijk deel wordt opgelost door een nieuwe 
aanvoermogelijkheid vanuit de naastgelegen polder (maatregel OSB_02), zodat 
het gebied in de zomer op peil gehouden kan worden. Voor een goede aanvulling 
vanuit de primaire watergangen (onderhoudsplicht van waterschap) naar de 
overige wateren is het wel van belang dat de onderhoudsplichtigen van deze 
overige wateren hun watergangen schonen en baggeren. 
De waterstand bij het gemaal zal na regen sneller weer op streefpeil zijn door 
het treffen van maatregel OSB_04: een nieuwe afvoerroute van het oostelijk 
deel naar de Lutkemeerpolder. Hierdoor krijgt het gemaal aan de 
Raasdorperweg een kleiner oppervlak om het overtollig water van af te voeren. 
 
Peilvakken 64-2, 64-3 en 64-4 
Langs de Osdorperweg, aan de zuidzijde, ligt de Bovensloot. Deze watergang is 
bedoeld om de waterkering en de fundatie van de bebouwing nat te houden. In 
de praktijk zijn er drie peilen: 
• 64-2 Bovensloot, het westelijke deel tot aan de Slibveldenweg is NAP -1,78 m; 
• 64-3 Bovensloot, tussen de Slibveldenweg en de Osdorperweg 531 is NAP -2,04 m; 
• 64-4 Bovensloot tussen Osdorperweg 531- 501 is NAP -2,08 m. 
Deze drie peilen voldoen in de praktijk voor zowel belanghebbenden als 
waterschap. In het peilbesluit zijn er daarom drie peilvakken opgenomen in de 
bovensloot.  
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7.7 Maatregelen 

Voor locaties van de maatregelen zie kaart 17. 
 

Maatregel Omschrijving maatregel Type 
OSB_01 Buis in bovensloot over Osdorpervaart herstellen WIP 
OSB_02 Nieuwe inlaat vanuit MAP naar oostkant van 

Osdorperbovenpolder 
WIP 

OSB_03 Duiker vervangen in erfontsluiting van Lutkemeerweg 
74 (eigendomssituatie nog uitzoeken) 

WIP 

OSB_04 Nieuwe afvoer vanuit oostkant Osdorperbovenpolder 
naar Lutkemeerpolder 

WIP 

OSB_05 Peilen in bovensloot opnemen in peilbesluit Peilbesluit 
OSB_06 Watergang ten westen van Raasdorperweg status 

overig water geven 
Leggerwijziging 

OSB_07 Nieuwe watergang ten westen van Westrandweg 
status primaire watergang geven 

Leggerwijziging 

 

Extra toelichting: 
Maatregel OSB_01: 
Gemaal Haarlemmerliede is recent opgeknapt en kan voor langere tijd worden 
ingezet voor wateraanvoer in de bovensloot. De leiding over de Osdorpervaart 
wordt gerepareerd door het inbrengen van een nieuwe kunststof buis. Het 
stadsdeel heeft op langere termijn de ambitie voor een volwaardige 
vaarverbinding tussen de Haarlemmerringvaart en de Sloterplas. Hiervoor moet, 
naast het vergroten van de doorvaarthoogte van de brug over de Osdorpervaart, 
onder andere nog één sluis worden gebouwd en één sluis worden hersteld. Hier 
zijn nog geen concrete plannen voor. Bij de renovatie van de Osdorperweg 
vervangt het stadsdeel de brug en legt die aan op een doorvaarhoogte van 1.50 
m met een mogelijkheid om de brug in de toekomst te verhogen tot 2.00 m. De 
buis over de Osdorpervaart vormt een nu obstakel voor kano’s en fluisterboten 
en kan in de toekomst een obstakel vormen voor een volwaardige 
vaarverbinding. Gezien de hoge investeringskosten voor een alternatieve 
maatregel is er voor gekozen de wateraanvoer voor de bovensloot nog niet te 
wijzigen en de buis in gebruik te houden tot de volwaardige vaarverbinding 
wordt gerealiseerd.  
 
Maatregel OSB_02: 
Uit de Middelveldsche Akerpolder (MAP) kan onder vrij verval water worden 
ingelaten in het oostelijke deel van de Osdorperbovenpolder. De aanvoer in de 
MAP is ruim voldoende om ook dit gebied van water te voorzien. De diameter 
van de inlaat dient 0,20 m te zijn en de lengte is circa 45 m. 
 
Maatregel OSB_03: 
De duiker in de toegangsdam wordt vervangen door een duiker met een grotere 
diameter en lengte ca 9m. De duiker wordt dieper gelegd dan de huidige duiker om 
een goede doorstroming te borgen. De duiker wordt rond 600mm. In primair water 
is rond 800mm nodig volgens de keur. De waterdiepte in deze watergang is echter 
klein: ca 40 cm, waardoor een duiker van rond 600mm voldoende groot is. 
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Maatregel OSB_04: 
Voor het oostelijke deel van de Osdorperbovenpolder wordt een tweede 
afvoermogelijkheid aangelegd: naar de Lutkemeerpolder. Deze oplossing werd 
aangedragen door een gebruiker van het gebied. Het watersysteem van de 
Lutkemeerpolder is ruim genoeg gedimensioneerd om het water dat er in het 
noorden bij komt uit de Osdorperbovenpolder naar het gemaal in het zuiden af 
te voeren. Het gemaal van de Lutkemeerpolder heeft genoeg capaciteit om het 
extra water uit de Osdorperbovenpolder af te voeren.  
Functionele eisen voor de nieuwe afvoer zijn: regelbare overstortschuif met een 
breedte van 1,0 m, een bereik tussen NAP -4,90 en -4,40 m en een diameter van 
de buis van minimaal 0,20 m (voorkeur 0,25 m). Met de regelbare overstortschuif 
kan de beheerder de extra afvoermogelijkheid inzetten bij een grote waterstands-
stijging in het oostelijke deel en hij kan de schuif in droge perioden hoog genoeg 
dichtzetten om ervoor te zorgen dat de Osdorperbovenpolder op peil blijft. 
 
Maatregel OSB_05: 
De peilvakken 64-2, 64-3 en 64-4 langs de Osdorperweg worden opgenomen in 
het peilbesluit. 
 
Maatregel OSB_06 en OSB_07: 
In de legger wordt onderscheid gemaakt tussen primair en overig water. 
Primaire wateren borgen een goed wateraan- en afvoersysteem. Door 
aanpassingen van het watersysteem bij de aanleg van de Westrandweg, is het 
aan- en afvoersysteem in de nieuwe situatie logischer als: 
• de watergang ten westen van de Raasdorperweg de status overig water krijgt 

(OSB_06) 
• de nieuwe watergang ten westen van de Westrandweg de status primair water 

krijgt (OSB_07). 
Hiervoor zijn leggerwijzigingen nodig. 
 
In het hoofdpeilvak komen veel karpers voor. Hiervoor wordt geen maatregel 
geformuleerd. Het waterschap is heel terughoudend met actief biologisch beheer. 
 

7.8 Geoptimaliseerde situatie 

Na uitvoering van de maatregelen heeft de Osdorperbovenpolder een robuust 
wateraan- en -afvoersysteem. 
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8 Lutkemeerpolder 

In 1864-1865 is het Lutkemeer drooggelegd. De Lutkemeerpolder is de laagst 
gelegen polder van Amsterdam en ligt aan de zuidwestzijde van het plangebied. 
 

  

8.1 Grondgebruik en gebiedsfuncties 

Lutkemeerpolder Totale oppervlakte: 225 ha 

verharding  ha %  grondgebruik ha 

verhard oppervlak 37 16  bedrijventerrein 81 

onverhard oppervlak 171 76  extensieve recreatie 100 

water 17 8  intensieve recreatie 44 

 
De polder wordt heringericht tot een bedrijventerrein met aan Schiphol gebonden 
bedrijven en een natuurgebied. Het natuurgebied ligt langs de ringvaart van de 
Haarlemmermeer en maakt deel uit van de Groene As en Econet. Na het bouwrijp 
maken (onder andere ophogen en drainagesleuven aanbrengen) ligt de verdere 
ontwikkeling van het bedrijventerrein op dit moment (tijdelijk) stil. Verder ligt 
begraafplaats Westgaarde in de Lutkemeerpolder en is er sprake van enige 
lintbebouwing langs de Lutkemeerweg. Geen onderdeel van de Lutkemeerpolder 
vormt het buitendijkse gebied De Kom. Omdat het wel binnen het beheersgebied 
van het waterschap valt en grenst aan de Lutkemeerpolder wordt De Kom in dit 
hoofdstuk ook meegenomen. 

8.2 Bodem 

De bodem van de droogmakerij Lutkemeerpolder bestaat uit een kleilaag van 
50 cm met daaronder zand. Vanwege de lage ligging is de kweldruk vanuit de 
ondergrond en vanuit de ringvaart van de Haarlemmermeer groot. De maaiveld-
hoogte is gemiddeld NAP -4,50 m. Alleen de begraafplaats is opgehoogd en 
heeft een maaiveldhoogte van NAP -1,70 m. 

8.3 Voldoende water 

In de Lutkemeerpolder liggen twee peilgebieden: peilgebied 81-2 met een 
flexibel peil tussen NAP -4,60 en -4,80 m (natuurgebied) en peilgebied 81-1 met 
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een vast peil van NAP -5,70 m (bedrijventerrein en begraafplaats). De polder 
wordt bemalen door het gemaal Lutkemeerweg uit peilvak 81-1. Naast het 
hoofdgemaal staat een suppletiegemaal voor het oppompen van het water uit 
het lage peilvak naar het natuurgebied.  
 
Er zijn twee inlaatmogelijkheden: vanuit de Middelveldse Akerpolder bij de 
tramlus van lijn 2 en vanuit de ringvaart bij het gemaal. 
 
Het natuurgebied heeft een tijdelijke overstort bij de Colimastraat, die dicht bij 
het suppletiegemaal ligt. Een nieuwe afvoermogelijkheid naar het hoofdpeilvak 
wordt in het kader van de herinrichting nog gemaakt in het noorden bij de 
Lutkemeerweg (Wysentkade). Naast deze twee peilvakken ligt aan de buitenzijde 
van de waterkering in de ringvaart van de Haarlemmermeer een gebied De Kom 
(peilvak 81-3). Het gebied ligt buitendijks in de boezem van Rijnland maar binnen 
de grenzen van het waterschap AGV. Het waterpeil fluctueert met de seizoenen en 
bij te hoge waterstanden stroomt het water naar de ringvaart. Er zijn geen 
hydraulische knelpunten. 

8.4 Schoon water 

Ondanks de relatief geringe waterdiepte in de watergangen is de chemische 
waterkwaliteit in de Lutkemeerpolder redelijk. 

8.5 Knelpunten en wensen 

De volgende knelpunten en wensen zijn geïnventariseerd: 
 
Thema Knelpunt Maatregel 
Voldoende 
water 

Peilgrens tussen natuurgebied en hoofdpeilgebied 
komt niet overeen met aangelegde situatie 

LMP_01 

Voldoende 
water 

Watergangen voormalig slibveldenterrein worden 
onderdeel van Groene As 

LMP_02 

8.6 Nieuwe peilen en gevolgen 

De nieuwe peilen staan in de onderstaande tabel en op kaart 19b. De uitgangs-
punten uit de Nota Peilbeheer 2010 van het waterschap en de huidige peilen 
vormen de basis voor de nieuwe peilen. 
 
Tabel 8.6-1 Peilgebieden, oude en nieuwe peilen Lutkemeerpolder 

Peilgebied Opp. 
(ha) 

Omschrijving Peil 2013 
[m NAP] 

Peil 2003 
[m NAP] 

81-1 174 Bemalen peilgebied -5,70 -5,70 
81-2 54 Natuurgebied -4,60/-4,80* -4,60/-4,80* 
 3 De Kom   

* Zomerpeil/winterpeil; de overige peilen zijn jaarrondpeilen 
 
Het vigerende peilbesluit van de Lutkemeerpolder is vastgesteld in 2003. Daarin 
is rekening gehouden met de plannen voor de aanleg van het natuurgebied en 
het bedrijventerrein. De twee peilgebieden, 81-1 met vast peil en 81-2 met 
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flexibel peil, voldoen bij de huidige functies en het huidige gebruik. De plannen 
voor het natuurgebied zijn inmiddels gerealiseerd. Het gebied is iets kleiner 
geworden. Het deel tussen de Wysentkade, de voormalige slibvelden en de 
Lutkemeerweg wordt niet meer omgevormd tot natuurgebied. Het stadsdeel 
heeft dit deel in het kader van Tuinen van West benoemd tot stadslandbouw 
gebied. In de praktijk heeft dit gebied het peil van het bemalen peilgebied 81-1. 
In het peilbesluit wordt daarom de peilgrens tussen 81-1 en 81-2 aangepast 
conform de actuele situatie. 
 
De Kom ligt binnen de grenzen van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, maar 
vormt een onderdeel van de ringvaart van de Haarlemmermeer. De ringvaart valt 
onder het beheergebied van hoogheemraadschap van Rijnland. Het waterpeil is 
seizoensgebonden en fluctueert binnen niet vastgestelde grenzen met de neerslag 
en de verdamping. Het peilgebied ligt buiten de secundaire directe waterkering 
van de Lutkemeer. Bij een hoog waterpeil overstroomt de kade tussen het peil-
gebied en de ringvaart van de Haarlemmermeer, waardoor een te hoge druk op 
de secundaire kering wordt voorkomen. Omdat het waterschap Amstel, Gooi en 
Vecht hier geen mogelijkheden heeft om een peil te handhaven, wordt geen 
peilbesluit voor dit peilgebied genomen. 

8.7 Maatregelen 

Voor de locaties van de maatregelen zie kaart 17. 
 
Maatregel Omschrijving maatregel Type 

LMP_01 Aanpassen begrenzing peilgebied natuurgebied en 
hoofdpeilgebied 

Peilbesluit 

LMP_02 Watergang rond voormalig slibveldenterrein status 
overig water geven 

Leggerwijziging 

 
Extra toelichting 
Maatregel LMP_01: 
De peilgrens tussen het natuurgebied en het hoofdpeilgebied stemt niet overeen 
met de aangelegde situatie. De grens wordt in het peilbesluit aangepast. 
 
Maatregel LMP_02: 
Het stadsdeel Nieuw-West gaat op het voormalige slibveldenterrein Groene As 
realiseren, dat komt net als het bestaande natuurgebied in het peilvak 81-2. Voor 
eenduidig beheer is afgesproken dat de watergangen rond de voormalige 
slibvelden de status “overig water” krijgen. Hiervoor is een leggerwijziging nodig. 

8.8 Geoptimaliseerde situatie 

Na het nemen van de maatregel komt het peilbesluit overeen met de 
gerealiseerde herinrichting. 
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9 Riekerpolder 

De Riekerpolder is een van de meer landelijke polders van Nieuw-West en ligt 
tussen de Sloterweg en het Nieuwe Meer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.1 Grondgebruik en gebiedsfuncties 

Riekerpolder Totale oppervlakte: 342 ha 
verharding  ha %  grondgebruik ha 
verhard oppervlak 139 41  bedrijventerrein 27 
onverhard oppervlak 178 52  wonen 146 
water 25 7  extensieve recreatie 33 
    intensieve recreatie 137 

 
De meeste terreinen in de Riekerpolder zijn in gebruik voor recreatie (sportvelden, 
volkstuinen en een recreatiestrook langs het Nieuwe Meer). Verder is in de polder 
bebouwing, kantoorbebouwing en langs de Schinkel industrie gevestigd.  
 
Langs de Sloterweg is lintbebouwing aanwezig en een deel van het dorp Sloten 
ligt in het westen van de Riekerpolder. Ten noorden van de Sloterweg tegen de 
Johan Huizingalaan aan is in de jaren 90 van de vorige eeuw de woonwijk Oude 
Haagse weg ontstaan. Ten zuiden van deze woonwijk ligt het bedrijvencomplex 
Riekerpolder 1 en 2. De Riekerpolder heeft drie sportparken: Xenios, Sloten en 
Riekerhaven. Ze zijn opgehoogd en hebben afzonderlijke zomer- en winterpeilen.  
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In de Riekerpolder liggen vijf volkstuincomplexen, waarvan “Ons 
Buiten”gerioleerd is: 
• “Eigenhof” (159 huisjes); 
• “V.A.T.” (Vereniging Amateur Tuinders; 220 huisjes); 
• “Lissabon” (108 huisjes); 
• “Bijenpark” (30 huisjes) en  
• “Ons Buiten” (448 huisjes). 
 
Verder liggen binnen de Riekerpolder twee parken: het Siegerpark langs de 
Sloterweg en De Oeverlanden langs het Nieuwe Meer. Beide parken zijn in 
beheer bij het stadsdeel Nieuw-West. 

9.2 Bodem 

In het begin van de jaren 50 van de vorige eeuw zijn in de polder de 
stadsuitbreidingen begonnen. Vanwege de te hoge kosten is er van afgezien om 
de uitbreiding in zijn geheel op stadspeil aan te leggen. Alleen de Erasmusgracht 
en in het verlengde hiervan de Van Tienhovengracht hebben stadsboezempeil. 
 
De maaiveldhoogte in de Riekerpolder wisselt: 
• restanten veenpolder, waaronder de volkstuincomplexen: NAP -1,40 m à -1,65 m; 
• sportcomplexen: NAP -0,30 m en NAP -0,40 m; 
• omgeving Riekerhaven: circa NAP +0,10 m; 
• brede strook langs Schinkel en Nieuwe Meer: circa NAP +0,50 m. 

9.3 Voldoende water 

In de Riekerpolder liggen 10 peilgebieden met een eigen peil en bemaling/uitlaten. 
In het grootste peilgebied wordt een jaarpeil gehandhaafd van NAP -1,90 m. De 
bemaling van de Riekerpolder gebeurt via het gemaal Jaagpad met een capaciteit 
van 0,330 m3/s en het gemaal Ringvaartdijk met een capaciteit van 0,180 m3/s. 
Naast de twee gemalen is er een mogelijkheid voor twee (nood)overstorten naar 
het voormalige Tuingebied Sloten (NAP-2,16 m). Het peil van de volkstuincom-
plexen Eigen Hof en Lissabon/Bijenpark worden apart bemalen door de volkstuin-
verenigingen en van water voorzien vanuit de Riekerpolder. 
 
In het verkeersknooppunt Nieuwe Meer wordt een ingesloten vijver bemalen door 
Rijkswaterstaat (waarschijnlijke peil NAP -4,25 m). Het water wordt geloosd op 
het sportcomplex Riekerhaven. Deze vijver maakt geen deel uit van het opper-
vlaktewatersysteem en vangt het regenwater van het verkeersknooppunt op. 
 
De Riekerpolder heeft vier inlaatmogelijkheden (Oude Haagseweg/Anton 
Schleperspad, sportpark Xenios, sportpark Sloten en sportcomplex Riekerhaven). 
De eerste drie laten in vanuit de ringvaart en de laatste vanuit de stadsboezem. 
 
De stijghoogte in de eerste zandlaag is circa NAP -3,50 m. Gerelateerd aan de 
doorlatendheid van de bovenste bodemlaag is het verschil met het polderpeil zo 
gering dat de inzijging uit het oogpunt van kwantiteitsbeheer verwaarloosbaar 
is. In de Riekerpolder is alleen in de woonwijk Oude Haagseweg en in het dorp 
Sloten (Sloterweg) sprake van grondwaterklachten. 
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Naar aanleiding van de verbreding van de nieuwe Haagseweg (A4) en realisering 
van de bedrijfs- en kantoorterreinen Oude Haagseweg en Riekerpolder zijn in de 
jaren negentig verbeteringen in het waterhuishoudkundig systeem uitgevoerd. 
De peilen zijn destijds niet gewijzigd. 
 
Het kunstenaarseiland (voormalige stort) laat continu water uit van peilvak 
143/134-7 (NAP -1,20 m) via een stuw naar het hoofdpeilvak 143/134-1   
(NAP  -1,90 m). Ook na onderzoek blijft de bron van het water (zoals kwelwater, 
riolering of drinkwater) onduidelijk, waardoor ook geen maatregelen kunnen 
worden genomen. 

9.4 Schoon water 

De inlaat vanuit de ringvaart van de Haarlemmermeer of de aanzuigende werking van 
het gemaal Ringvaartdijk veroorzaakt waterkwaliteitsproblemen (veel kroos) in de 
westhoek van de Riekerpolder bij het dorp Sloten. Ook liggen in de buurt 
ongerioleerde volkstuinparken die een negatieve invloed hebben op de waterkwaliteit.  

9.5 Knelpunten en wensen 

De volgende knelpunten en wensen zijn geïnventariseerd: 
 
Thema Knelpunt Maatregel 
Voldoende 
water 

Wateroverlast op drie locaties  RKP_02 
Verzoek om vast peil voor sportpark Xenios  RKP_03 
Slechte afwatering van sloot in NO-zijde RKP_05 
Onduidelijke afwatering sportpark Riekerhaven RKP_05 

 Geen open water op tenniscomplex Jaagpad RKP_05 
 Drie hydraulische knelpunten RKP_05 
Schoon water Waterkwaliteit inlaatwater en kroosvorming RKP_01 

 
Vanwege de vele peilvakken en onoverzichtelijke afstroming van de peilvakken 
naar de gemalen is voor de Riekerpolder een uitgebreide NBW-toetsing en een 
hydraulische analyse uitgevoerd. Beide analyses leidden tot drie knelpunten in 
de Riekerpolder. 
 
Hydraulische knelpunten 
In de Riekerpolder zijn bij de toetsing op basis van rekenmodellen bij het benutten 
van de maximale gemaalcapaciteit bij drie duikers hydraulische knelpunten gecon-
stateerd. In de praktijk worden bij hoogwater echter geen knelpunten in de afvoer 
ervaren, ook omdat het gemaal enige overcapaciteit blijkt te hebben. Bovendien is 
aanpassing van de duikers erg kostbaar. Daarom wordt voorgesteld bij deze drie 
hydraulische knelpunten geen maatregelen te nemen. 
 
NBW-knelpunten 
De grootste berekende inundatie treedt op op een laaggelegen perceel bij de 
Luchtverkeersbeveiliging ten noorden van de Oude Haagseweg en grenzend aan 
de snelweg. Het betreft grasland, een uitloopveld voor vee. Met het huidige 
gebruik is dit geen knelpunt en zijn maatregelen niet nodig. Wanneer het grond-

 
Maart 2014 - Watergebiedsplan Amsterdam Nieuw-West  46/89 

 



gebruik verandert, zal opgehoogd moeten worden. Op volkstuincomplex Ons 
Buiten worden de recreatiewoningen bij de tuinen in de zomer als 
overnachtingsplaats gebruikt. In de modelberekeningen inundeert dit gebied al 
bij lagere herhalingstijden. In de praktijk wordt geen wateroverlast op het park 
ervaren en zijn geen maatregelen nodig. 
 
Het Siegerpark daarentegen voldoet aan de NBW-normen, terwijl wateroverlast 
wordt ervaren. Delen van het park liggen slechts 10 cm boven het streefpeil, 
waardoor het lastig is de inundaties geheel te voorkomen met de aanleg van 
waterberging. Alleen voor de wateroverlast in het Siegerpark worden 
maatregelen genomen. 

9.6 Nieuwe peilen en gevolgen 

De nieuwe peilen zijn weergegeven in onderstaande tabel en op kaart 19d. De 
uitgangspunten uit de Nota Peilbeheer 2010 van het waterschap en de huidige 
peilen vormen de basis voor de nieuwe peilen.  
 

Tabel 9.6-1 Peilgebieden, oude en nieuwe peilen Riekerpolder 

Peil- 
gebied 
2008 

Peil-
gebied 
2013 

Opp. 
(ha) 

Omschrijving Peil 2013 
[m NAP] 

Peil 2008 
[m NAP] 

143/134-1 143/134-1 252 Bemalen peilgebied -1,90 -1,90 
143/134-2 143/134-2 37,7 Sportpark Sloten -0,60/-1,10* -0,60/-1,10* 
143/134-3 143/134-3 8,9 Knooppunt Nieuwe Meer -4,25 -4,25 
143/134-4 143/134-4 4,3 Sportpark Xenios -1,30 -0,90/-1,40* 
143/134-5 143/134-5 1,4 Volkstuinpark VAT -2,20 -2,20 
143/134-6 143/134-6 3,8 Volkstuinpark Eigenhof -1,90/-2,30* -1,90/-2,30* 
143/134-7 143/134-7 4,0 Domeinen/fort Nieuwe 

Meer 
-1,20 -1,20 

143/134-8 143/134-8 6,9 Volkstuinpark Lissabon -2,30 -2,50 
143/134-9 143/134-9 18,7 Sportpark Riekerhaven -0,70/-1,20* -0,70/-1,20* 
143/134-10   Tennispark Jaagpad  -1,90 

* Zomerpeil/winterpeil; de overige peilen zijn jaarrondpeilen 
 

Met uitzondering van het peilvak 143/134-4 (sportpark Xenios) worden alle peilen 
van 2008 opnieuw vastgesteld. Het actuele peil is gelijk aan het vigerende peil van 
2008 en er zijn geen nadelige gevolgen. Voor het sportpark Xenios is op verzoek 
van en in overleg met de sportparkbeheerder een vast peil van NAP -1,30 m 
vastgelegd, dat in het peilbesluit wordt meegenomen. Binnen het peilgebied zijn 
geen andere belanghebbenden. 
 
Voor het peilgebied Tennispark Jaagpad (143/134-10) wordt geen peilbesluit 
genomen, omdat het peilgebied geen oppervlaktewater heeft en regenwater op 
de stadsboezem loost via het gescheiden rioolstelsel. 
 
 

9.7 Maatregelen 

Voor de locaties van de maatregelen zie kaart 17. 
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Maatregel Omschrijving maatregel Type 

RKP_01 Inlaten Riekerpolder optimaliseren  Beheer 

RKP_02 Verbreden watergang ten zuiden van en aanleggen 
duiker onder Sloterweg; adviseren bij herinrichting  

WIP/Watertoets 

RKP_03 Aanpassen peil sportpark Xenios Peilbesluit 

RKP_05 Peilgebied tenniscomplex Jaagpad onderdeel van 
boezem in plaats van Riekerpolder 

Peilbesluit 

Extra toelichting 
Maatregel RKP_01: 
Lokaal ontstaan in de buurt van het gemaal Ringvaartdijk / het dorp Sloten plek-
ken met kroosdekken. Dit gebeurt op windluwe plaatsen in geïsoleerde 
watergangen. Omdat geen andere maatregelen mogelijk zijn zal, evenals bij 
gemaal Ringvaartdijk, als beheermaatregel in Sloten gericht water worden 
ingelaten. Een andere bron van slechte waterkwaliteit en daarmee kroosvorming 
is de bemesting vanuit de vele volkstuincomplexen. Dit wordt opgepakt in een 
ander kader. 
 
Maatregel RKP_02: 
Bij de grootste inundatie van grasland bij de Luchtverkeersbeveiliging is in de toekomst 
de ontwikkeling van bedrijventerrein Oude Haagseweg gepland. Bij de herinrichting 
moet het terrein worden opgehoogd. Dit wordt meegenomen in de Watertoets. 
In het Siegerpark ontstaat incidenteel wateroverlast door een slechte ontwatering. 
De uitbreiding van open water wordt meegenomen bij de toekomstige herinrichting 
van de Politieschool ten noorden van het Siegerpark. In het waterinrichtingsplan 
wordt een maatregel opgenomen om een afvoer van het Siegerpark naar de 
politieschool aan te leggen. De watergang ten zuiden van de Sloterweg wordt 
verbreed tot minimaal 3 meter en door de Sloterweg wordt een duiker aangelegd 
van minimaal ø 600 mm. 
 
Maatregel RKP_03: 
In samenspraak met de sportparkbeheerder wordt het actuele peil in het peil-
besluit opgenomen en wordt de inlaat vanuit de ringvaart naar het sportcomplex 
overgenomen door Waternet. 
 
Maatregel RKP_05: 
Het tenniscomplex Jaagpad (143/134-10) heeft geen oppervlaktewater en voert 
af naar de stadsboezem van Amsterdam. In het peilbesluit van de Riekerpolder 
wordt dit peilgebied om die reden niet meer opgenomen. 

9.8 Geoptimaliseerde situatie 

De Riekerpolder heeft nog enkele locaties met de functie grasland die niet 
intensief agrarisch worden gebruikt en nog kunnen inunderen met weinig 
schadelijke gevolgen. In toekomstige ontwikkelingen van deze gebieden wordt 
het maaiveld voldoende opgehoogd om wateroverlast te voorkomen. Voor het 
Siegerpark is de verhoging van het waterpeil voorkomen door een goede 
verbinding met de waterbergingslocatie in de nabijheid te maken. Hierdoor 
wordt de wateroverlast voorkomen. Het park is nog steeds drassig, maar dat is 
een ontwateringsprobleem. 
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Door de gemaakte beheersafspraken wordt de vorming van kroosdekken zoveel 
mogelijk voorkomen. 
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10 Middelveldsche Akerpolder 

 
Oorspronkelijk was de Middelveldsche 
Akerpolder een veenweidegebied tussen de 
Osdorperweg en het Haarlemmermeer. Tussen 
1876 en 1896 werd het gebied uitgeveend. In 
de 20e eeuw werd de polder voornamelijk 
gebruikt als tuinbouwgebied. In de jaren zestig 
werd het meest westelijke deel van Tuinstad 
Osdorp (de wijk De Punt, ook wel 
Bisschopsmuts genoemd) in deze polder 
gebouwd. Vanaf eind jaren tachtig werd de 
polder verder volgebouwd met de wijk De Aker. 
In 2004 was deze wijk voltooid en daarmee de 
polder vrijwel geheel bebouwd. 
 

10.1 Grondgebruik en gebiedsfuncties 

Middelveldsche Akerpolder Totale oppervlakte: 224 ha 

verharding  ha %  grondgebruik ha 

verhard oppervlak 152 68  bedrijventerrein 14 

onverhard oppervlak 50 22  wonen 202 

water 22 10  extensieve recreatie 2 

    intensieve recreatie 5 

 
De Middelveldsche Akerpolder bestaat voornamelijk uit stedelijk gebied. Met 
uitzondering van een paar plantsoenen zijn er geen groengebieden. 

10.2 Bodem 

Onder de ophooglaag van zand bevindt zich een moerige grondlaag met 
daaronder net gerijpte zavel of klei. De geohydrologische opbouw van de 
Middelveldsche Akerpolder wordt gekenmerkt door een slecht doorlatende 
deklaag (ca. 10-15 cm dik), bestaande uit veen en klei. De straathoogte in de 
Bisschopsmuts ligt op circa NAP -3,35 m. De straathoogte van de Aker ligt 
ongeveer 15 cm lager. 

10.3 Voldoende water 

De polder bestaat uit twee grotere peilgebieden (de hoger gelegen 
Bisschopsmuts en de lager gelegen De Aker) en drie kleinere peilgebieden ten 
behoeve van de fundatie van oorspronkelijke lintbebouwing langs de Zuider 
Akerweg. Ook aan de zuidzijde van de Osdorperweg ligt een klein peilgebied. 
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Het waterpeil in de Bisschopsmuts heeft een jaarpeil van NAP -4,30 m. Het 
gebied De Aker heeft een jaarpeil van NAP -4,45 m. In verband met houten 
funderingen zijn langs de lintbebouwing drie aflopende peilgebieden ingesteld: 
NAP -4,10 m., NAP -4,12 m en NAP -4,25 m. De peilgebieden worden op peil 
gehouden door het suppletiegemaal aan de Valutaboulevard met een capaciteit 
van 0,015 m3/sec. Langs de Osdorperweg ligt een apart peilgebied met een peil 
van NAP -2,10 m, ook vanwege bebouwing met houten fundering. Dit vak is 
door een inlaatduiker verbonden met de Sloterbinnenpolder en behoort dus 
eigenlijk tot het watersysteem van die polder. 
 
De Middelveldsche Akerpolder wordt bemalen door een gemaal aan de Machine-
tocht, die met twee pompen met een capaciteit van 0, 335 m3/sec uitmaalt op 
de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder (Rijnlands boezem). Het water kan 
op verschillende plaatsen in de polder worden ingelaten. Vanuit de 
Sloterbinnenpolder naar de Bisschopsmuts en vanuit de Slotervaart en de 
Ringvaart naar De Aker. 
 
Binnen de Middelveldsche Akerpolder liggen een aantal grondwaterprobleemgebie-
den. De aandachtsgebieden liggen vooral in de Punt (75%) en de Noorderakerweg. 
De klachten liggen geconcentreerd in een viertal gebieden (De Punt zuidoost; 
deelgebied Valutaboulevard; deelgebied zuidoosthoek en rond de Fluessenlaan). 
Omdat het waterschap geen grondwaterzorgtaak heeft worden grondwaterproblemen 
niet in dit kader opgepakt. 

10.4 Schoon water 

In de zomer treedt in het zuidoostelijke deel van de polder vaak kroosvorming op 
en groeien sloten helemaal dicht. Dit veroorzaakt na verloop van tijd ook stank-
klachten. Waar geen kroos is, is het doorzicht redelijk goed. Omdat het verwijderen 
van kroos alleen symptoombestrijding is en hoge kosten met zich meebrengt, leidt 
dit niet tot een maatregel. In 2019 staat onderhoudsbaggeren gepland. 
 
In de Bonhöffersingel ontstaat bij warm weer botulisme. 
 
Het oppervlaktewater kleurt geel door een (niet gedichte) wel nabij de Valuta-
boulevard/de Zuiderakerweg. Via een pijp die onder de bebouwing vandaan 
komt, loopt constant water de watergang in. De kwaliteit is in het verleden al 
onderzocht en is niet schadelijk gebleken. De gele kleur levert verder geen 
problemen op. Een maatregel wordt niet genomen. 

10.5 Knelpunten en wensen 

De volgende knelpunten en wensen zijn geïnventariseerd: 
 
Thema Knelpunt Maatregel 
Schoon water Ontstaan van botulisme in de Bonhöffersingel bij warm 

weer 
MAP_01 

Voldoende 
water 

Peilvak 3630-4 is een heel klein peilgebied met hetzelfde 
peil als de Sloterbinnenpolder 

MAP_02 

 Peilregistratie in verkeerde peilvak (3630-3a ipv 3630-3b) 
Ontbreken van een duiker in peilgebied Zuiderakerweg 

MAP_03 
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10.6 Nieuwe peilen en gevolgen 

De nieuwe peilen staan in de onderstaande tabel en op kaart 19e. De uitgangs-
punten uit de Nota Peilbeheer 2010 van het waterschap en de huidige peilen 
vormen de basis voor de nieuwe peilen. Voor de Middelveldsche Akerpolder is in 
2003 een peilbesluit vastgesteld. De huidige functies en het grondgebruik 
vormen geen aanleiding dit peilbesluit aan te passen. 
 
Tabel 10.6-1 Peilgebieden, oude en nieuwe peilen Middelveldsche Akerpolder 

Peilgebied Opp. 
(ha) 

Omschrijving Jaarrond peil 
2013 
[m NAP] 

Jaarrond  
peil 2003 
[m NAP] 

3630-1 67 Peilgebied Bisschopsmuts -4,30 -4,30 
3630-2 149 De Aker-bemalen peilgebied -4,45 -4,45 
3630-3a 1,2 Zuiderakerweg NW -4,10 -4,10 
3630-3b 1,8 Zuiderakerweg O -4,25 -4,25 
3630-3c 0,9 Zuiderakerweg ZW -4,12 -4,12 
3630-4  1,0 Osdorperweg -2,10 -2,10 
Peilvak vervalt, wordt onderdeel van 129-1 (Sloterbinnenpolder peil -2,10m NAP) 

 

10.7 Maatregelen 

Voor de locaties van de maatregelen zie kaart 17. 
 

Maatregel Omschrijving maatregel Type 

MAP_01 Aanpassen van in- en uitlaatconstructie bij Kortewater WIP 

MAP_02 Peilgebied 3630-4 wordt onderdeel van Sloterbinnenpolder 
(129 1); het waterpeil wordt niet gewijzigd 

Peilbesluit 

MAP_03 Aanbrengen van duiker en meetpunt gemaal in erfontsluiting WIP 

 
Extra toelichting: 
Maatregel MAP_01: 
Bij Kortewater ligt een inlaat waar water vanuit de Bisschopsmuts kan worden 
ingelaten. Deze moet qua constructie worden aangepast. Tevens moet de 
uitlaatduiker richting Lutkemeer weer worden geactiveerd (is in vorig peilbesluit 
buiten werking gesteld, maar is fysiek nog wel aanwezig). Door deze in- en 
uitlaat te openen ontstaat een stroming door de Bonhöffersingel, waardoor de 
kans op botulisme sterk vermindert of verdwijnt. 
 
Maatregel MAP_02: 
Peilgebied 3630-4 langs de Osdorperweg is heel klein: 1 hectare. Het heeft 
hetzelfde waterpeil als de Sloterbinnenpolder: NAP -2,10m. Het wordt in het 
peilbesluit een deel van de Sloterbinnenpolder (129-1). 
 
Maatregel MAP_03: 
In het derde peilvak 3630-3b (NAP-4,25m) aan oostzijde de Zuiderakerweg is 
een duiker in de bermsloot afwezig waardoor het waterpeil bij de laatste woning 
van het peilvak niet meer gegarandeerd is. Het peilvak wordt op peil gehouden 
door het suppletiegemaaltje Valutaboulevard en door opstuwing via twee stuwen 
binnen de peilvakken 3630-3a t/m c. Er wordt een nieuwe duiker in de 
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erfontsluiting aangelegd en er wordt een waterstand meetpunt aangelegd 
waarmee het suppletiegemaal gestuurd kan worden op het lage peil van het 
peilvak 3630-3b. 
 

10.8 Geoptimaliseerde situatie 

Na het nemen van de maatregelen zal een kwalitatief betere situatie ontstaan. 
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11 Polder Nieuw Sloten (incl. polder Voormalig 
Tuinbouwgebied Sloten) 

In de tweede helft van de vijftiger jaren van de vorige eeuw is het 
tuinbouwgebied Sloten aangelegd. In 1987 heeft het tuinbouwgebied Sloten de 
bestemming woningbouw gekregen (beoogd Olympisch dorp) en is het centrale 
deel met zand opgehoogd. Tussen de polder Nieuw Sloten en het resterende 
deel dat nu wordt aangeduid als de polder Voormalig Tuinbouwgebied Sloten is 
toen een waterhuishoudkundige scheiding ingesteld . Halverwege de jaren 
negentig van de vorige eeuw was de polder Nieuw Sloten volgebouwd met een 
mengeling van laag-, middel- en hoogbouw. De polders liggen in het voormalige 
stadsdeel Slotervaart. 

11.1 Grondgebruik en gebiedsfuncties 

Polder Nieuw Sloten Totale oppervlakte: 161 ha 

verharding  ha %  grondgebruik ha 

verhard oppervlak 106 66  wonen 160 

onverhard oppervlak 39 24  recreatie 1 

water 16 10    

 
De polder is voornamelijk in gebruik voor woningbouw en heeft een aantal 
verspreid liggende bedrijfsgebouwen. 

11.2 Bodem 

Het oorspronkelijke veenweidegebied is met uitzondering van de bebouwde 
randen opgehoogd met 1,5 a 2,0 m zand. De maaiveldhoogte van polder Nieuw 
Sloten bedraagt circa NAP -1,30 m. De terreinhoogte van de bebouwing langs de 
Plesmanlaan bedraagt ongeveer NAP -1,0 m. De maaiveldhoogte van de polder 
Voormalig Tuinbouwgebied Sloten is circa NAP -1,20 m. 

11.3 Voldoende water 

De polder Nieuw Sloten bestaat uit twee peilgebieden. In de polder (peilgebied 
3670-11) wordt een peil van NAP -2,80 m gehandhaafd. Het peil in de sloten 
rond de bebouwing langs de Plesmanlaan (peilgebied 3670-12) wordt 
gehandhaafd op het winterpeil van het voormalige tuinbouwgebied Sloten, 
namelijk op NAP -2,20 m. Het lagere peilgebied van de polder Nieuw Sloten 
wordt bemalen door het gemaal Louwesweg aan het Christoffel Plantijnpad. Het 
gemaal bevat twee pompen met ieder een capaciteit van 0,34 m³/s (20 
m³/min). 
 
De waterinlaat naar peilgebied 3670-12 aan de Plesmanlaan vindt plaats vanuit 
de Sloterbinnenpolder. Overtollig water gaat via een stuw naar het lagere 
peilgebied. In het lagere peilgebied 3670-11 kan ook water worden ingelaten 
vanuit de Sloterbinnenpolder. Dit peilgebied wordt bemalen door poldergemaal 
4078 (Louwesweg), dat uitslaat op de Sloterbinnenpolder. 
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In de polder Voormalig Tuinbouwgebied Sloten zijn ook twee peilgebieden 
ingesteld. Eén rondom de lintbebouwing aan de noordkant van de Sloterweg en 
het veenweidegebied De Vrije Geer (peilgebied 3670-1) en de ander langs de 
oude kern van dorp Sloten (peilgebied 3670-2), waarin twee kerken en een 
begraafplaats liggen. Het peil van peilgebied 3670-1 bedraagt NAP -2,16 m en 
in peilgebied 3670-2 NAP -2,10 m. 
 
De polder wordt bemalen door poldergemaal Plesmanlaan met een capaciteit 
van 0,466 m³/s (twee pompen, elk met een capaciteit van 14 m3/min.) en slaat 
uit op de Sloterbinnenpolder. 
 
Twee volkstuincomplexen die buiten de poldergrens liggen lozen hun overtollig 
oppervlaktewater wel via een regelbare stuw en duiker op het watersysteem van 
deze polder. 
 
De stijghoogte in de eerste zandlaag bedraagt circa NAP -3,50 m. Gezien de 
geringe doorlatendheid van de bovenste bodemlaag is wegzijging vanuit het 
oogpunt van kwantiteitsbeheer te verwaarlozen. 

11.4 Schoon water 

Over de waterkwaliteit in de polder zijn weinig bijzonderheden bekend. Wel zijn 
in Nieuw Sloten de zomerconcentraties fosfaat relatief hoog en zijn de 
chlorideconcentraties juist lager. 

11.5 Knelpunten en wensen 

De volgende knelpunten en wensen zijn geïnventariseerd: 
 
Thema Knelpunt Type 
Voldoende 
water 

Geringe drooglegging weilandje De Vrije Geer Geen 

 
In peilvak 3670-1 is geconstateerd dat het weilandje de Vrije Geer een geringe 
drooglegging heeft (tussen de 10 en 20 cm). De functie van het weilandje is in 
een referendum vastgelegd als beschermd dorpsgezicht Sloten. Het wordt 
gebruikt voor extensieve beweiding. Verlagen van het waterpeil is alleen 
mogelijk door het aanbrengen van een peilscheiding , omdat in dit peilgebied 
ook sprake is van hoogliggende houten funderingen aan de noordzijde van de 
lintbebouwing Sloterweg. Het afsplitsen van De Vrije Geer van de rest van het 
peilgebied is niet wenselijk. Het waterschap AGV streeft naar zoveel mogelijk 
aaneengesloten gebieden met hetzelfde peil. Dit vergroot de beheersbaarheid en 
kosteneffectiviteit van een watersysteem. Als richtlijn houdt het waterschap een 
minimaal gewenste grootte van 25 ha aan voor een peilgebied . Vanuit het 
huidige gebruik (extensieve beweiding) lijkt een lager peil niet nodig. Dit 
knelpunt leidt daarmee niet tot een maatregel. 
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11.6 Nieuwe peilen en gevolgen 

De nieuwe peilen staan in onderstaande tabel en op kaart 19g. De 
uitgangspunten uit de Nota Peilbeheer 2010 van het waterschap en de huidige 
peilen vormen de basis voor de nieuwe peilen. Voor alle peilgebieden geldt dat 
het peil wordt vastgesteld op het actuele en vigerende peil.  
 
Tabel 11.6-1 Peilgebieden, oude en nieuwe peilen polder Nieuw Sloten 

Peil-
gebied 

Opp. 
(ha) 

Omschrijving Jaarrond peil 
2013 
[m NAP] 

Jaarrond peil 
2008 
[m NAP] 

3670-11 122 Nieuw Sloten  -2,80  -2,80 
3670-12 4,9 Plesmanlaan  -2,20  -2,20 
3670-1 26 Bemalen peilgebied  -2,16  -2,16 
3670-2 5,2 Dorp Sloten  -2,10  -2,10 

 

11.7 Geoptimaliseerde situatie 

De huidige situatie is optimaal. 
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12 De Lange Bretten 

Bij de aanleg van de Haarlemmertrekvaart werden de Osdorperbinnenpolder en 
de Middelveldsche Polder doorsneden. De noordelijke delen werden afgescheiden 
en gingen verder onder de namen Spieringhorner Binnenpolder en Huis De 
Bretten. In het huidige spraakgebruik worden de bemalen gronden tussen de 
primaire waterkering en de spoorlijn Amsterdam-Haarlem De Lange Bretten 
genoemd. In het zoneringsplan wordt de Brettenzone beschreven als één van de 
laatste stukjes struinnatuur van Amsterdam die een groene scheg vormt die 
Amsterdam inloopt vanuit het westen. 

12.1 Grondgebruik en gebiedsfuncties 

In de jaren tachtig en negentig van de twintigste eeuw was de Lange Bretten in 
gebruik bij twee volkstuinverenigingen (De Groote Braak in het westen en De 
Bretten in het oosten) en bij sportcomplex Spieringhorn. Het tussendeel vormde 
jarenlang een stadswildernis. In 2005 is het stadsdeel Geuzenveld/Slotermeer 
gestart met de herinrichting van de Brettenzone als een gebied met kijknatuur 
(niet-betreedbaar) en struinnatuur (betreedbaar).  
 
Polder De Lange Bretten Totale oppervlakte: 226 ha 

verharding  ha %  grondgebruik ha 

verhard oppervlak 52 23  wonen en infrastructuur 13 

onverhard oppervlak 145 64  volkstuinparken/sportterreinen 58 

water 30 13  parken en plantsoenen 98 

    natuur 57 

12.2 Bodem 

Op De Kluut na is de polder opgespoten met kalkrijk zand met grote fracties klei 
en veen. Het maaiveld ligt rond NAP. Alleen De Kluut in het westen van de 
polder ligt één meter lager. De bodem is voedselrijker dan in het Westelijk 
Havengebied, doordat tijdens het opspuiten relatief fijn, slibrijk zand bezonk. 
Het oorspronkelijke veen ligt op enkele plekken nog aan de oppervlakte, 
bijvoorbeeld in De Kluut. Aan de noordrand van de Oostelijke en Westelijke 
Lange Bretten liggen enkele slibdepots. Op de voormalige vuil- en puinstorten is 
verontreinigde grond aangebracht (gebied Australiëhavenweg). 

12.3 Voldoende water 

De Lange Bretten bestaat uit vier peilgebieden en wordt bemalen met het gemaal 
Brettenpad nabij de Australiëhavenweg (capaciteit tweemaal 0,25 m3/sec.). Het 
gemaal maalt uit op de Haarlemmervaart (Rijnlands boezem).  
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De Lange Bretten heeft aan De Grote Braak twee inlaten: één aan de Kluut en één 
aan het flexibele peilgebied aan de noordzijde van de Lange Bretten (3695-2). De 
tweede inlaat is voor het voeden van de bermsloot van de spoorbaan, het 
volkstuinpark De Grote Braak en het peilgebied aan de zuidzijde (3695-1; 
jaarrond peil). Voor het volkstuinpark De Bretten (3695-4) en het sportpark 
Spieringhorn (3695-3) zijn drie inlaten vanuit de Haarlemmervaart via een aparte 
waterpartij aangebracht. De peilgebieden worden op peil gehouden door middel 
van stuwen naar het vaste peilgebied. 
Per dag treedt wegzijging op van circa 0,25 tot 0,5 mm. 

12.4 Schoon water 

De fysisch-chemische waterkwaliteit in De Lange Bretten is matig. Bij het 
gemaal worden relatief hoge fosfaatgehalten gemeten (ordegrootte 0,7 mg P/l). 
De stikstofgehalten zijn relatief laag. 

12.5 Knelpunten en wensen 

De volgende knelpunten en wensen zijn geïnventariseerd: 
 

Thema Knelpunt Maatregel 
Voldoende 
water 

Wateraanvoer naar volkstuinpark De Groote Braak verloopt 
via een watergang die niet primair is 

DBR_01 

 Peilbeheer wordt gedaan door een sportparkbeheerder, 
terwijl ook de stadsdeelwerf in het peilgebied ligt 

DBR_02 

12.6 Nieuwe peilen en gevolgen 

De nieuwe peilen staan in de onderstaande tabel en op kaart 19h. De uitgangs-
punten uit de Nota Peilbeheer 2010 van het waterschap en de huidige peilen 
vormen de basis voor de nieuwe peilen.  
 
Tabel 12.6-1 Peilgebieden, oude en nieuwe peilen polder De Lange Bretten 

Peilgebied Opp. 
(ha) 

Omschrijving Peil 2013 
[m NAP] 

Peil 2006 
[m NAP] 

3695-1 68 vast peilvak zuidzijde -1,20 -1,20 
3695-2 104 flexibel peilvak noordzijde/ 

de Kluut 
-1,00/-1,40* -1,00/-1,40* 

3695-3 41 sportpark Spieringhorn -1,00 -0,93/-1,20* 
3695-4 14 volkstuincomplex de Bretten -0,70/-1,20* -0,70/-1,20* 

* Zomerpeil/winterpeil; de overige peilen zijn jaarrondpeilen 
 

De peilen en de peilgebieden in de Lange Bretten veranderen niet ten opzichte 
van 2006 met uitzondering van het peilvak 3695-3, sportpark Spieringhorn. 
Voor het sportpark is in overleg met de sportparkbeheerder een jaarpeil 
vastgesteld van NAP -1,00 m. 
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12.7 Maatregelen 

Voor de locaties van de maatregelen zie kaart 17. 
 

Maatregel Omschrijving maatregel Type 

DBR_01 Leggerwijziging van de primaire watergang door het 
volkstuinpark naar de watergang ten noorden van de 
spoorlijn 

Leggerwijziging 

DBR_02 Peilbeheer sportpark Spieringhorn gaat naar Waternet 
en het peil wordt jaarrond 

Beheer 

 
Extra toelichting 
Maatregel DBR_01: 
Het vaste peilgebied langs het spoor en van het volkstuinpark De Groote Braak 
(3695-1) wordt door een inlaat vanuit De Groote Braak (NAP -0,60 m) via de 
bermsloot van de spoorlijn van water voorzien. Hierdoor is de “aorta” als 
primaire watergang door het volkstuinpark De Groote Braak niet meer nodig, 
wordt de status van deze watergang secundair en komt het onderhoud bij 
derden te liggen. De legger wordt hierop aangepast. 
 
Maatregel DBR_02: 
Het sportpark Spieringhorn en de stadsdeelwerf in het peilgebied 3695-1. Het 
waterpeil wordt beheerd door de sportparkbeheerder. Het inlaten van water uit 
de Haarlemmervaart wordt door Waternet gedaan. Op verzoek van de 
sportparkbeheerder neemt het waterschap het beheer van het oppervlaktewater 
voor haar rekening. Eveneens op verzoek van en in samenspraak met de 
sportparkbeheerder wordt in het peilbesluit een jaarrond peil van NAP -1,00 m 
opgenomen in plaats van het huidige flexibele peil. 

12.8 Geoptimaliseerde situatie 

De Lange Bretten is voor het grootste deel ingericht met een flexibel peilgebied 
(waterpeil tussen NAP-1,00 m en NAP-1,40 m) voor het gebied dat de functie 
kijk- en struinnatuur heeft. Het zuidelijke deel heeft een vast peil van NAP -1,20 
vanwege het gebruik als volkstuinpark (De Groote Braak) en de ontwatering van 
de Spoorbaan Amsterdam-Haarlem. Verder hebben de twee peilvakken van 
volkstuincomplex De Bretten en sportpark Spieringhorn een op de functie 
aangepast waterpeil en is het beheer van de inlaten en stuwen overgenomen 
door het waterschap. 
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13 Beheer, onderhoud en monitoring 

Het watersysteem van Amsterdam Nieuw-West kan worden gekarakteriseerd als 
ecologisch ongezond (kroos, algen, bagger, ontbreken van ondergedoken water-
planten). Het (lokaal) verbeteren van de waterkwaliteit en de ecologie vraagt om 
maatwerk en een specifieke aanpak per locatie. De openbare ruimte en het 
groen rondom de watergangen wordt over het algemeen uitgevoerd door het 
stadsdeel Nieuw-West. De beheer- en onderhoudsplanningen van Waternet en 
het stadsdeel worden momenteel zo veel mogelijk op elkaar afgestemd. 
Daarmee kan winst worden behaald ten aanzien van de waterkwaliteit, de 
ecologie en de beleving van het watersysteem.  

13.1 Leggerwijzigingen en peilgebiedsgrenzen 

Hoofdwatergangen 
Op de maatregelenkaarten van de kaartenbijlage kaart 19 staat per polder 
aangegeven welke primaire watergangen worden opgeheven en welke nieuw 
zijn. Na het vaststellen van het watergebiedsplan en het gereedkomen van de 
werkzaamheden worden deze wijzigingen overgenomen in de legger van het 
waterschap. 
 
Grenzen peilgebieden 
Op enkele plaatsen in Amsterdam Nieuw-West is de waterhuishoudkundige 
situatie anders dan in de vigerende peilbesluiten is vastgelegd. In dit 
watergebiedsplan worden daarom op enkele plaatsen de grenzen van 
peilgebieden aangepast. Het betreft vier wijzigingen, die in de betreffende 
paragrafen nader staan beschreven. 
 
Polder Grens Reden aanpassing 
Lutkemeerpolder Peilgebied 81-1 (bedrij-

venterrein) en 81-2 
(natuurgebied) 

Natuurgebied is aangelegd op kleiner 
oppervlak. 

Riekerpolder Peilgebied 143/134-10 
(tennispark Jaagpad) en 
stadsboezem 

Op het tennispark is geen open water en 
het maakt deel uit van het boezemland 
van de stadsboezem. 

Middelveldsche 
Akerpolder 

3630-4 (noordelijke) en 
3630-2 
 

Geen open water aanwezig; de 
noordelijke 3630-4 vervalt en wordt 
onderdeel van 3630-2. 

 3630-4 (zuidelijke) en 
129-1 
 

Geen open water aanwezig; de 
noordelijke 3630-4 vervalt en wordt 
onderdeel van 129-1. 

Sloterbinnenpolder Peilgebied 129-3 wordt 
1000-22  

Is een eigen bemalingsgebied dat 
uitmaalt op de stadsboezem 

13.2 Nieuw te onderhouden kunstwerken 

In de volgende tabel staat aangegeven voor welke in dit watergebiedsplan voor-
gestelde kunstwerken Waternet onderhoudsverantwoordelijk is. Het betreft de 
kunstwerken die Waternet in opdracht van waterschap Amstel, Gooi en Vecht in 
het hoofdwatersysteem aanlegt of heeft aangelegd. 
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Tabel 13.1: Door Waternet te onderhouden nieuw aangebrachte kunstwerken 

Kunstwerken Als gevolg van 
maatregel 

Twee stuwen aan zuidkant Haarlemmerweg OBH_02 

Duiker onder Sloterweg RKP_02  

In- en uitlaatconstructie bij Kortewater MAP_01 

Drie nieuwe duikers ten zuiden van Haarlemmerweg SBI_03 

Buis in bovensloot over Osdorpervaart  OSB_01 

Inlaat van Middelveldsche Akerpolder naar Osdorperbovenpolder OSB_02 

Duiker in erfontsluiting van Lutkemeerweg 74  OSB_03 

Afvoer van Osdorperbovenpolder naar Lutkemeerpolder OSB_04 
 

De maatregelen voor de Sloterplas worden nog gedetailleerd uitgewerkt. Daarbij 
worden ook nog toekomstige beheersafspraken gemaakt. 

13.3 Baggeren 

Het baggeren van hoofdwatergangen is een reguliere taak van het waterschap. 
De verantwoordelijkheden voor het baggeren zijn vastgelegd in de Keur van het 
waterschap. De aanwezigheid van bagger kan een aandachtspunt vormen voor 
zowel de aan- en afvoer van water als voor de gewenste waterkwaliteit. Vanuit 
het belang van een goede wateraanvoer en waterafvoer bestaat geen noodzaak 
voor een inhaalslag baggeren. Vanuit het belang van een goede waterkwaliteit is 
het in een aantal polders wenselijk om te baggeren. Belangrijk is dat de 
hoofdwatergang naar het gemaal aan de Burgemeester Eliasstraat wordt 
gebaggerd vóórdat de maatregelen in de Sloterplas worden uitgevoerd. 
 
De planning van het baggeren ligt vast in het Meerjarenprogramma Baggeren. 
Voor de concept-baggerplanning voor het plangebied op het moment van 
vaststellen van dit ontwerp-watergebiedsplan zie onderstaande kaart. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebruikers en eigenaren van de Osdorperbovenpolder hebben aandacht 
gevraagd voor de methode van baggeren. De ervaring is dat vorige keren te 
diep is gebaggerd en te dichtbij de kanten, waardoor oevers instabieler werden. 
Beheerders overleggen met eigenaren/gebruikers welke baggermethode wordt 
toegepast. En als de vaste bodem hoger ligt dan onderhoudsdiepte dan wordt 
minder diep gebaggerd, dus niet in de vaste bodem. 
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13.4 Aandachtspunten beheer en onderhoud 

Via het peilbesluit worden de peilen voor tien jaar vastgesteld. Het (waar nodig) 
instellen van de nieuwe peilen vindt plaats na het uitvoeren van de werkzaamheden 
uit het watergebiedsplan. Op het moment van instellen wordt dit gepubliceerd. 
Bij het beheer wordt rekening gehouden met het volgende: 
• Er is sprake van een beheerdersmarge. Waternet hanteert een boven- en 

ondergrens van 5 cm ten opzichte van de vastgestelde peilen. Hierbij is het 
mogelijk in te spelen op onder andere de weersomstandigheden. 

• Achter in een peilgebied zal altijd meer opstuwing zijn dan voorin, waardoor 
het peil hier iets hoger zal zijn. 

• Vijf sportcomplexen (Spieringhorn, Ookmeer, Xenios, Riekerhaven en Sloten) en 
vier volkstuinparken (De Bretten, Eigenhof, Lissabon en Het Oude Bijenpark) 
vormen een apart peilgebied met een eigen peil. Het peilbeheer in de parken 
wordt door Waternet uitgevoerd in nauw overleg met de parkbeheerders. 

• De Molen van Sloten kan worden ingezet om de sterfte onder uittrekkende 
schieraal te verminderen. Aanbevolen wordt om afspraken te maken over inzet 
van de molen in de trekperiode van schieraal (’s avonds in september-november). 

• In de Osdorperbinnenpolder-hoog is de beschoeiing langs de Haarlemmerweg in 
slechte staat. De wegbeheerder moet door Handhaving worden aangesproken. 

13.5 Onderhoud 

Het toepassen van een natuurvriendelijke onderhoudsmethodiek draagt bij aan 
een rijk waterleven. Natuurvriendelijk onderhoud houdt onder andere in: 
• De frequentie van schonen is niet hoger dan strikt noodzakelijk is voor de 

wateraanvoer en de waterafvoer. 
• De vegetatie in het bergingsprofiel wordt bij voorkeur afgevoerd. Indien het 

maaisel niet wordt afgevoerd, wordt het maaisel niet op het schuine talud 
afgezet, maar minstens 0,75 m uit de waterkant afgezet. 

• Bij maaien en schonen wordt geen bagger van de waterbodem opgeschept. 
Per Econet-route zijn Beheer- en Onderhoudsrapporten opgesteld waarin een 
beschrijving staat van de frequentie van onderhoud, de wijze van onderhoud, 
wie de onderhoudsplichtige is en wie de contactpersonen zijn bij de 
beheerafdelingen van Waternet en de stadsdelen. 

13.6 Monitoring 

Na het uitvoeren van de maatregelen moeten de volgende zaken worden 
gemonitord, voor zover monitoring niet reeds plaatsvindt: 
• Het flexibele peilregime in de Lutkemeerpolder en de Brettenzone. Het 

flexibele peilregime kan na monitoring en evaluatie beter worden aangepast 
aan de ecologische doelen. 

• Per watersysteem wordt, voor zover nog niet aanwezig, één waterkwaliteits-
meetpunt en één waterkwantiteitsmeetpunt ingesteld. Op basis van de monito-
ringsresultaten van de waterkwaliteit en waterkwantiteit kunnen desgewenst 
nieuwe maatregelen worden genomen of bestaande maatregelen worden 
aangepast. 
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Bijlage 1: Hoofdpunten Nota Peilbeheer 

De hoofdpunten uit de Nota Peilbeheer zijn vervat in Beleidsregels en in 
Richtlijnen. Beleidsregels vormen concrete randvoorwaarden voor het 
peilbeheer. Richtlijnen zijn niet bindend, maar fungeren als leidraad voor het 
opstellen van peilbesluiten en uitvoeringsmaatregelen 
 
Doelstellingen peilbeleid AGV 
A afgestemd op de aanwezige functies; 
B  gericht op de toekomst; 
C  voorwaardenscheppend voor watersysteemdoelstellingen; 
D  gerealiseerd met het efficiënt inzetten van middelen; 
E  juridisch geborgd. 
 
Beleidsregels 
 1 Uitgangspunt is huidig grondgebruik van de vastgestelde functie;  
 2  Peilinstelling is afhankelijk van landgebruiksfunctie (met voorkeurpeilinstelling); 
 3   Maaivelddaling wordt voorkomen; geen vergroting van de drooglegging in 

veengebieden; 
 4  Niet meer dan 10% onderbemalingen per peilvak. 
 5  Peilbesluit verlengen indien binnen 5 jaar een functiewijziging is te verwachten. 
 6  Bij andere functies dan landbouw, natuur, recreatie of stedelijk dient het 

peilbeheer bij te dragen aan de waterkwaliteitsdoelstellingen. 
 7  Peil afstemmen op natuurdoeltypen dan wel instandhoudingsdoelen. 
 8  Verdroging in TOP-gebieden tegengaan. 
 9  Natuurschade voorkomen (ook in naastliggend gebied); bij natuurschade 

compenseren. 
10 Drooglegging landbouw afstemmen op agrarisch gebruik. 
11 Voorkomen schade aan bebouwing. 
12 Peil in peilvak afstemmen op de functie die het meeste voorkomt. 
 
Richtlijnen: 
A  Minimale grootte peilvak is 25 ha. 
B  Indien doelstellingen niet kunnen worden bereikt in veenweidegebieden dan 

functiewijziging voorstellen. 
C  Aandacht voor maatschappelijke nevenfuncties en dieren. 
D  Bij ontwikkelingen die relevant zijn voor de functie, bezien of een andere peil 

(meer) rendement kan opleveren; daarbij tevens het kostenaspect betrekken 
(wie betaalt). 

E  Mogelijkheid van flexibele peilen onderzoeken. 
F   Inlaatwater beperken. 
G  Rekening houden met weidevogelbeleid. 
H  Drooglegging baseren op gemiddelde maaiveldhoogte. 
J  Het peil kan tussentijds worden aangepast aan maaivelddaling, mits 

opgenomen in peilbesluit. 
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Bijlage 2: Toetsingskader Watergebiedsplan 
Amsterdam Nieuw-West 

Een goed functionerend watersysteem gaat verder dan Oppervlaktewater 
kwantiteit en kwaliteit. De interactie met de waterketen en het grondwater 
(gemeentelijke watertaken) is erg groot binnen stedelijk gebied. Ook de beleving 
en het beheer hebben gevolgen voor een watersysteem op orde. Daarom 
worden er vier complexiteitsniveau’s: Waterkwantiteit (waterberging, 
waterstructuur, waterketen en grondwater), Waterkwaliteit/Ecologie; Veiligheid; 
Beleving en Beheer/Onderhoud geïntroduceerd. 
 
De gedachte over “Watersysteem op orde” en daarmee samenhangende 
toetsingkader is dat per watersysteem (door middel van stoplichten) wordt 
aangegeven of het watersysteem voldoende of slecht gedimensioneerd is. Zo 
kan bij ingrepen in het watersysteem en bij advisering van Ruimtelijke Plannen 
snel worden beoordeeld wat het effect van de ingreep is.  
Verder kan in het kader van de watervisie nagedacht worden over de opvulling 
van ruimte in het watersysteem (toepassen flexibel peilbeheer), toepassen van 
alternatieve vormen van waterberging, klimaatdoelstellingen breder dan water 
(bijv. urbanheating, water en energie). Hiervoor is de Opgave maatlat bij de 
beoordeling gezet. De maatlat geeft een indicatie wanneer het op orde is. 
 
1ste Complexiteitsniveau: Waterkwantiteit 
In Nederland zijn er landelijke normen gesteld om een toetsing te kunnen doen om 
wateroverlast (droge voeten houden) te voorkomen. De toetsing of een 
watersysteem aan de minimale eisen van dimensionering en capaciteit voldoet, 
bestaat uit: 
a) Waterberging  NBW-toetsing 
 Is het aantal hectares oppervlaktewater in een polder voldoende. 
b) Waterstructuur Hydraulische toetsing 
 Kan het water wel voldoende afstromen. Hierbij wordt vooral gekeken naar het aantal 

centimeters opstuwing in een watersysteem.  
c) Waterketen Water op straat 

De interactie Hemelwaterafvoer en Oppervlaktewater. De indirecte werking van de 
opzetting in het oppervlaktewater heeft effect op het functioneren van de 
hemelwaterriolering en daarmee de kans van Water op straat. 

d) Grondwater GGOR 
De werking van grondwater is complexer omdat het (in nog grotere mate dan de 
waterketen) zich afspeelt onder de grond. De beïnvloedingsruimte is in veel gevallen 
indirect, en de beïnvloedingssfeer van derden is veel groter. De toetsing wordt 
idealiter gedaan aan de hand van een Gewenst Grond- en OppervlaktewaterRegime 
(GGOR) voor stedelijk gebied. Hierin wordt een ideale grondwaterstand gebiedsgericht 
opgesteld, zowel te hoge als te lage grondwaterstanden kunnen tot ongewenste 
situaties leiden. Aangezien dit voor nu nog een stap te ver is, volstaan we met het 
voldoen aan de grondwaternorm voor nieuw in te richten gebied en de 
klachtenregistratie en expert-judgement in bestaand stedelijk gebied als graadmeter. 

 
De zogenaamde NBW-toetsing relateert de hoeveelheid oppervlaktewater en 
drooglegging (samen het bufferende vermogen van een watersysteem) aan een 
bui die met een bepaalde herhalingsfrequentie valt, en toetst of er dan inundatie 
van maaiveld zal ontstaan. Als er geen inundatie van het maaiveld ontstaat is er 
volgens de NBW geen wateropgave.  
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Wateroverlast wordt niet alleen bepaald door een gebrek aan bufferend vermogen 
van het oppervlaktewater. Als er in een watersysteem te veel opstuwing ontstaat, 
omdat het water niet goed naar het gemaal toe kan stromen (duikers te klein 
gedimensioneerd, watergangen te smal of te ondiep etc.), kan het bufferend 
vermogen niet voldoende benut worden en kan er alsnog inundatie plaatsvinden. 
Ook kan het oppervlaktewater indirect leiden tot inundatie. Als de stand van het 
oppervlaktewater en/of de afstand tot aan het oppervlaktewater de afvoer van het 
hemelwaterriool belemmert, kan er een water-op-straat-situatie ontstaan. Het 
hemelwaterriool wordt gedimensioneerd op een situatie dat er aan de 
instroomkant één keer in de twee jaar water-op-straat voor kan komen. De 
combinatie van de werking van het hemelwaterriool en een opstuwende werking 
vanuit het oppervlaktewater kan tot water op het maaiveld leiden. 
 

Complexiteitsniveau Stoplicht Maatlat Voldoet? Consequentie 
1a  Waterberging 
 NBW-toetsing 

(modelmatige toetsing) 

 
In m3 water versus 
drooglegging 

Groen Geen inundatie bij 
maatgevende bui 

+ klimaatscenario’s 
tot 2050 

Geen maatregelen 

Oranje Nog maar net geen 
inundatie 

Voor nu  opgave voor 2050 in 
m3’s 

Rood Inundatie  Niet opgave voor nu in m3’s 

1b  Waterstructuur 
hydraulische toetsing  
(modelmatige toetsing) 

 

Groen Opstuwing totale 
systeem < 10 cm 
kunstwerk  
< 1 mm (keur) 
Hoofdwatergang 
2 cm/km 

+ klimaatscenario’s 
tot 2050 

Geen maatregelen 

Oranje Opstuwing totale 
systeem  tussen 10 en 
25 cm 

Voor nu Bij 
vervangingswerkzaam-
heden duikers/water-
gangen meenemen 

Rood Opstuwing totale 
systeem >25 cm of 
per stuk >10 cm  

Niet Vervangen duikers/ 
verbreden watergangen. 

1c Waterketen 
interactie HWA/OW 
(expert-judgement/ 
klachten)  

 

Groen Bij t=2 bereikt 
waterpeil niet kritische 
niveau 

+ klimaatscenario’s Geen maatregelen 

Oranje Bij t=2 bereikt 
waterpeil kritische 
niveau maar geen 
W.O.S. 

Voor nu  

Rood Bij t=2 is waterpeil 
hoger dan kritische 
niveau 

Niet Afweging tussen 
maatregelen in 
watersysteem of 
riolering. 

1d Ontwatering  
 (modelmatig/ expert-

judgement/ klachten)  
oppervlakte en grondwaterstanden verloop
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Ontw ateringsnorm  

Groen Ontwatering > 90 cm 
+ geen droogvallende 
houten palen + geen 
klachten 

+ klimaatscenario’s Geen maatregelen 

Oranje  Kwetsbaar 
evenwicht tussen 
boven- en 
ondergrenzen 

Naar gelang mogelijk-
heden meeliften met 
Ruimtelijke Ontwikkeling 
of groot onderhoud 
Openbare Ruimte 

Rood Structurele klachten  Structurele over- of 
onderschrijdingen  
boven- en 
ondergrenzen 

Naar gelang mogelijk-
heden meeliften met 
Ruimtelijke Ontwikkeling 
of groot onderhoud 
Openbare Ruimte 

 
2de Complexiteitsniveau: Waterkwaliteit / Ecologie 
Sinds eind 2000 is waterkwaliteit onlosmakelijk verbonden met ecologie in de 
Europese regelgeving. Bij watersysteem op orde is de ecologie het (hoofd)doel 
en de waterkwaliteit is daar randvoorwaardelijk voor. Het complexiteitsniveau is 
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de meest ingewikkelde en onvoorspelbare, omdat je de ecologie niet direct kan 
beïnvloeden en omdat de precieze kennis van de effectiviteit van ingrepen 
ontbreekt.  Er wordt gekozen om voor het toetsingkader de stoplichten-
methodiek van de Ecologische SleutelFactoren benadering toe te passen. 
Het uitgangspunt is dat per watersysteem wordt bepaald wat het belangrijkste 
knelpunt is voor herstel van watersystemen gedomineerd door kroos en/of algen 
richting een helder watersysteem met waterplanten. Hiervoor wordt gebruik 
gemaakt van stoplichten. Elk stoplicht leidt tot een specifiek type maatregelen. 
Op basis van het diagnostische kader kan bovendien worden bepaald wat 
realistische doelen zijn, gezien de context van een watersysteem. Op basis 
hiervan kan een prioritering gemaakt worden in welke gebieden en waar binnen 
gebieden maatregelen wel en niet zinvol zijn. Het gaat om de stoplichten: 
 
Cluster I: Voorwaarden voor ondergedoken waterplanten 

1: Externe belasting met nutriënten 

2: Lichtklimaat 

3: Bodem 
 

Cluster II: Voorwaarden voor specifieke plantengemeenschappen 
4: Habitatgeschiktheid 

5: Verspreiding 

6: Verwijdering 
 

Cluster III: Organische belasting, toxiciteit en beleving 
7: Organische belasting 

8: Ecotoxiciteit 

9: Landschappelijke waarde 
 

Er is sprake van een duidelijke hiërarchie. Als het eerste stoplicht op rood staat 
is het niet zinvol om een specifiek type maatregelen te nemen dat ingrijpt op 
een ander stoplicht. Bovendien is onderscheid gemaakt in clusters. Cluster II is 
alleen van belang als alle stoplichten in cluster I op groen staan.  
 

De ecologische doelstellingen kunnen dan vervolgens afgeleid worden uit de 
sturende parameters en de maatschappelijke afweging of hier ingrepen te doen 
zijn. Op deze manier zullen per gebied verschillende ecologische doelstellingen 
opgesteld worden. De mate waarin een watersysteem voor dit 
complexiteitsniveau op orde is, hangt af van hoe zeer nog ingegrepen moet 
worden op de randvoorwaarden waarop ingegrepen kan worden. 
 

Complexiteitsniveau Stoplicht Maatlat Voldoet? Consequentie 
2 Waterkwaliteit/Ecologie 

(modelmatig/ESF/klachten
)  

 

Groen Ecologische 
doelstelling behaald 

Alle stoplichten 
(Cluster I t/m III) 
op groen 

Geen maatregelen 

Oranje Ecologische 
doelstellingen niet 
behaald 

Cluster I op 
groen, Cluster II 
en III op rood 

 

Rood Ecologische doelstel-
lingen niet vastgesteld 

Stoplichten 
Cluster I op rood 

Opstellen ecologische 
doelen. 

 
3de Complexiteitsniveau: Veiligheid 
De eerste twee aspecten van de meerlaagse veiligheid (overstromingen, duurzame 
ruimtelijke inrichting ) hebben te maken met de staat en verschijningsvorm van 
fysieke objecten. De derde (rampenbestrijding en communicatie) heeft te maken 
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met het toegerust zijn op calamiteiten van de betrokken organisaties en de 
perceptie van burgers. Voor watersysteem op orde zijn de eerste twee aspecten 
belangrijke graadmeters. 
Voor de eerste laag moeten de dijken op hoogte zijn en de stabiliteit moet goed 
zijn. De tweede laag is gericht op het beperken van gevolgschade door 
compartimenteringswerken en compartimenteren van de polders. Hiertoe 
moeten de compartimenteringswerken functioneren en de compartimenterings-
keringen op hoogte en goed gesitueerd zijn. 
 

Complexiteitsniveau Stoplicht Maatlat Voldoet? Consequentie 
3 Veiligheid  
 (modelmatig)  

 

Groen Compartimentering is 
op hoogte en op orde 
(doorgangen etc.) 

Aan meerlaagse 
veiligheidsconcep
t 

Geen maatregelen 

Oranje Compartimentering is 
niet op hoogte en/of 
niet op orde 
(doorgangen etc.) 
 

Basiseisen van 
veiligheid 

Maatregelen om op hoogte 
te brengen of gaten te 
dichten koppelen aan 
Ruimtelijke ontwikkeling. 
Mogelijkheid interne 
calamiteitenberging 
onderzoeken 

Rood Directe keringen zijn 
niet op orde. Niet Kadereconstructies starten 

 
4de Complexiteitsniveau: Beleving  [uit waterplan Nieuw-West] 
Voor beleving en ruimtelijke kwaliteit zijn complexiteitsniveaus toegevoegd aan 
de systematiek “watersysteem op orde”. Ruimtelijke kwaliteit is minder objectief 
te benaderen dan bijvoorbeeld waterkwantiteit, maar het is wel degelijk te 
beoordelen.  
Factoren van belang bij ruimtelijke kwaliteit zijn de verschijningsvorm van het 
water, de daarmee samenhangende functie ervan in de openbare ruimte, of het 
water een meerwaarde biedt aan de omgeving en zijn bewoners en gebruikers, 
en of het water een identiteit verleent aan een gebied. 
 

Complexiteitsniveau Stoplicht Maatlat Voldoet? Consequentie 
4  Beleefbaarheid van 

water 
 (modelmatig/ expert-

judgement/ klachten)  

 
 

Rood De functie-eisen 
worden niet behaald.  

Niet Functie waarborgen  

Oranje Mogelijkheden om 
kwaliteitsverbetering 
van de omgeving te 
realiseren met water 
zijn aanwezig maar 
worden niet benut  

Niet voldoende Ruimtelijke ingrepen 
voortvloeiend uit de 
wateropgave 
benutten om de 
beleefbaarheid te 
verbeteren 

Groen Water draagt bij aan 
een kwalitatieve 
omgeving en volgens 
beoogde functie 

Voldoet Geen maatregelen 

 
5de Complexiteitsniveau: Beheer en Onderhoud 
Het complexiteitsniveau van Beheer wordt bepaald door wettelijke 
verplichtingen, belemmering van functies en door afspraken. 
 

Complexiteitsniveau Stoplicht Maatlat Voldoet? Consequentie 
5 Beheer 
 (wettelijke verplichting en 

afspraken) 

 
 

Rood Beheer is niet op orde 
of er zijn geen 
afspraken over 
verantwoordelijkheid 
voor beheer en 
onderhoud. 

Niet Afspraken maken en 
beheertaken 
uitvoeren  

Oranje Goed functioneren 
wordt belemmerd door 
wijze van beheer. 
  

Niet voldoende Beheer intensiveren 
of aanpassen. Of 
afspraken maken 
tussen beherende 
partijen 

Groen Beheer is op orde Voldoet Geen wijzigingen 
benodigd 
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Om een beeld te krijgen van het “Watersysteem op orde” in de tijd wordt in een 
maatlat aangegeven in welk stadium het watersysteem zich bevindt. Door de 
maatlatten in de factsheets op te nemen kan per watersysteem worden gekeken 
naar de ruimte en mogelijkheden binnen het watersysteem. De “Watersysteem 
op orde”-aanduiding kan door verschillende afdelingen binnen Waternet en 
daarbuiten worden gebruikt. 
 

 

Het systeem is voor wat 
betreft waterkwantiteit 
nu niet op orde. 
 

 

Het watersysteem is 
tussen nu en 2050 voor 
wat betreft waterkwaliteit/ 
ecologie op orde. Vóór 
2100 moet nog wel iets 
met het watersysteem 
gebeuren. 

Waterkwantiteit  Waterkwaliteit/Ecologie 
 

Door het vastleggen van het ‘Watersysteem op orde’ wordt de huidige en 
toekomstige waterbestendigheid van de inliggende watersystemen vastgelegd 
en kan het beleid met betrekking tot de watercompensatiebank en alternatieve 
vormen van waterberging worden toegepast. Voor de watercompensatiebank en 
de alternatieve vormen van waterberging is het uitgangspunt dat het 
‘watersysteem op orde’ is. Verder kunnen bij ruimtelijke ontwikkelingen tijdens 
het watertoetsproces prioriteiten worden gesteld aan de advisering. Figuur 5 
toont een voorbeeld van een factsheet per watersysteem. 
 

Waterberging 

 
 
 
  

Waterstructuur 

 

 
Waterketen 

 

 
Ontwatering 

 

 

 

 
 

 
Waterkwaliteit 

ecologie 

 

  
Veiligheid 

  

 
Beleving 

  

 
Beheer 

  

 

  

Figuur 3: Voorbeeld van factsheet per watersysteem 
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Bijlage 3: Maatregelen Waterplan Nieuw-West 

Het waterplan Nieuw-West van het stadsdeel Nieuw-West en wat in 
samenwerking met het waterschap is opgesteld, is door de stadsdeelraad van 
Nieuw-West vastgesteld op 27 februari 2013. Het waterplan bestaat uit twee 
delen (deel A: Visie, deel B: Huidige situatie). Deel B van het waterplan Nieuw-
West geeft een beschrijving van de huidige situatie. Het dient als 
achtergrondinformatie, maar heeft daarnaast ook als input gediend voor het 
visiegedeelte. Het visiegedeelte deel A geeft de visie tot 2040, die uitgewerkt 
wordt per thema en gekoppeld wordt aan ambities. Elk thema wordt afgesloten 
met een lijst kansen, knelpunten en conflicten. De volgende vijf thema’s zijn in 
het waterplan benoemd: 

1. Beleefbaar en bruikbaar Water 
2. Een goede waterkwaliteit 
3. Een duurzaam watersysteem 
4. Water als energiebron en –drager 
5. Water om te beheren 

 
Deel A wordt afgesloten met een hoofdstuk: vervolg, waarin drie niveaus 
benoemd worden aangaande maatregelen om de ambities te realiseren: moeten, 
anticiperen en willen (zie ook schema in figuur 2). Ook wordt aangegeven hoe 
het stadsdeel pragmatisch met de ambities uit het waterplan om gaat. Er is voor 
gekozen nog geen apart uitvoeringsprogramma op te stellen, aangezien deze tijd 
(2012) geen extra middelen beschikbaar zijn. 
 
In deze bijlage van het watergebiedsplan worden de vanuit haar kerntaak en 
neventaak van het waterschap belangrijke knelpunten en samenhangende 
maatregelen omschreven, met als doel om ze in het op te stellen uitvoerings-
programma te bewaken. Het betreft vooral maatregelen die uit de thema’s 2, 3 
en 5 volgen. Voor zover de maatregelen van het waterplan Nieuw-West onder de 
kerntaak van het waterschap vallen zijn ze opgenomen onder bestaande eigen 
maatregelen en het desbetreffende watersysteem (hoofdstukken 4 t/m 12).  
De maatregelen die onder de neventaak van het waterschap vallen zijn in de 
onderstaande tabel opgenomen met een verwijzing naar de procesmaatregel of 
de maatregel bij het betreffende watersysteem.  
 
Van knelpunt tot procesmaatregel  
 

Thema Knelpunt Maatregel 
Beleefbaar  Om te voldoen aan zwemwaterkwaliteitseisen vormen blauwalgen en 

bacteriologische verontreiniging een probleem in de Sloterplas. 
SLP_01 

en bruikbaar  Er is een aantal knelpunten langs watergebonden recreatieve routes.  WP_01 

water Peilverschillen bemoeilijken het goederentransport over water naar 
het centrum. Laad- en loskades kunnen vervuilend zijn en negatief 
zijn voor de belevingswaarde. 

WP_05 

 Peilverschillen en een niet voor recreatie opengestelde 
Heemstedesluis vormen een belemmering in de bevaarbaarheid van 
Nieuw-West richting het centrum van de binnenstad. 

WP_05 

 Het ontbreken van doorvaartmogelijkheden voor kano en 
fluisterboot.  

WP_05 

 Voor het verkrijgen van een vaarverbinding (1e orde) Sloterplas via 
de Osdorpervaart naar de Ringvaart moeten meerdere knelpunten 
(sluizen, bruggen…) opgelost worden. Er liggen kansen in de 

WP_05 
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gezamenlijke ambitie met de projectgroep Sloterplas en de 
projectorganisatie Tuinen van West (autonome ontwikkelingen)  

 Om de Osdorperbinnenpolder Noord bevaarbaar te maken voor 
vaarroutes van de 2e orde moeten er knelpunten opgelost worden 
(sluis of overhaal en realisatie bruggen) Er liggen kansen: het is een 
gedeelde ambitie met Tuinen van West en de watergangen zijn al 
verbreed (autonome ontwikkeling) 

WP_05 

   

Goede  Er is een aantal knelpunten in de ecologische verbindingen WP_01 

Kwaliteit Binnen de Lutkemeerpolder, Brettenzone en Kluut 2 zijn flexibel 
peilen geïntroduceerd. Het effect van dit natuurlijk peilbeheer is niet 
overal geëvalueerd en aangepast aan de wensen van ecologie. 

Monitoring 
§ 13.6 

 Het uitzetten van bepaalde vissoorten door vissers leidt tot extra 
omwoelen van de bodem en het voeren van de vissen leidt tot 
ongewenste verrijking van voedingsstoffen in het water. 

Beheer 

 Verschillende bronnen zorgen voor vervuiling van oppervlaktewater:  
volkstuinparken en woonboten; vis- en eendenvoer, 
meststoffen;waterbodem; uitspoeling bodem en bladeren;vervuilde 
straten en riooloverstorten 

Beheer 

 

   

Duurzaam  De bovensloot langs de Osdorperweg is een hoogwatervoorziening 
die niet effectief is ingericht voor deze functie.  

OSB_01 

watersysteem De vele in serie geschakelde duikers, leveren soms afvoerknelpunten 
op in de bebouwde zone langs de Sloterweg.  

Geen 

 In het afvoertraject naar gemaal Burgemeester Eliasstraat zitten 
twee duikers. Samen met de geringe waterdiepte in dit traject zorgt 
dit voor een afvoerknelpunt.  

SBI_02 

SBI_04 

 De grondwaterstand is in een aantal parken te hoog. Het Sloterpark 
is te nat voor evenementen, het Siegerpark is te nat voor de bomen  

WP_02 

 De openbare ruimte is nog niet ingericht op het bergen of vertraagd 
afvoeren van hemelwater. 

WP_03 

 Er wordt te snel gekozen voor een niet natuurlijke wijze van 
ontwatering (nog teveel drainage in de grond) 

WP_02 

 Om watercompensatie in een groter gebied (peilvakniveau) te 
kunnen realiseren is een waterbank nodig.  

WP_03 

 Voor watercompensatie bij aanleg van extra verharding of demping 
van watergangen, wordt in de Keur uitgegaan van 10-20%. Is 
maatwerk in het wateradvies mogelijk. 

WP_03 

 Toetshoogtes van keringen onderzoeken. Biedt kansen voor de 
aanleg van ecologische en recreatieve verbindingen.  

Beheer 

 Bij beheerswerkzaamheden wordt onvoldoende rekening gehouden 
met gedragscode Amsterdam en Flora- en Faunawet.  

Onderhoud 
§ 13.5 

Alleen consequent ecologisch beheer leidt tot het gewenste resultaat. 
Knelpunt is dat niet iedereen hiervan is doordrongen of voldoende 
deskundig is. 

Onderhoud 
§ 13.5 

De ontvangstplicht is geregeld in de Keur en geldt voor de eigenaar 
van het aangrenzende perceel. Op natuurvriendelijke oevers is 
bagger ongewenst. 

Onderhoud 
§ 13.5 

   

Water om  Op sommige locaties kan rietaanplant zich niet ontwikkelen omdat 
het wordt weggegeten door watervogels 

Onderhoud 
§ 13.5 

te beheren Vaak zijn kolken verstopt, waardoor water langer op straat blijft 
staan dan nodig is.  

 

 Ontwerp en beheer moeten beter op elkaar afgestemd worden.   

 Er wordt laks omgegaan met het verwijderen van drijfvuil, dit werkt 
meer drijfvuil in de hand en het is slecht voor het recreatief gebruik 
van de watergangen. 

Onderhoud 
§ 13.5 

 Er is onduidelijkheid over verantwoordelijkheden en begrenzingen 
(bijvoorbeeld mbt beschoeiingen, drainages, helofytenfilters, natte 
en droge oevers). Ook derde partijen, zoals particulieren, weten vaak 
niet waar hun verantwoordelijkheden liggen. 

Onderhoud 
§ 13.5 

 Schouwpaden worden soms slecht onderhouden waardoor ze niet 
meer bereikbaar zijn.  

Baggeren 
§ 13.3 

 De frequentie van baggeren zou afgestemd moeten zijn met de 
aanwas van bladval en het gebruik van de watergangen.  Sommige 
kanoroutes zijn niet meer bevaarbaar. Er is een achterstand in 
primaire en niet-primaire watergangen.  

Baggeren 
§ 13.3 

 De veengebieden worden soms te diep gebaggerd waardoor het open 
barst. Hier moet vaker, maar minder diep gebaggerd worden. De 

Baggeren 
§ 13.3 
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legger moet hierop aangepast worden (ook voor klei en zandbodems) 
 Watergang langs schoolwerktuinen teveel bagger, hindert de 

waterafvoer naar gemaal aan Burg. Eliasstraat 
SBI_04 

 Er is baggerachterstand in primaire watergangen en secundaire 
watergangen 

Baggeren 
§ 13.3 

 Er is van secundaire watergangen onduidelijk wie verantwoordelijk is 
voor beheer en onderhoud, daardoor achterstallig onderhoud 

Baggeren 
§ 13.3 

   

 
Procesmaatregelen waterplan Nieuw-West 
Er is voor gekozen om ook de (proces)maatregelen met derden in het 
watergebiedsplan op te nemen om zo de voortgang van de maatregel met 
derden te bewaken. De procesmaatregelen met derden hebben vooral 
betrekking op de neventaken van het waterschap die samen met derden kunnen 
worden opgepakt. Om verwarring met uit te voeren maatregelen te voorkomen 
is gekozen voor procesmaatregelen in plaats van maatregelen.  
De procesmaatregelen leiden niet tot een actieve rol voor het waterschap maar 
krijgen een vervolg op het moment dat de gemeente of het stadsdeel Nieuw-West 
ruimtelijke ontwikkelingen of herinrichting van de openbare ruimte uitvoert. 
 

Proces-
maatregel 

Omschrijving WIP 

WP_01 Samen met de openbaar ruimte beheerder knelpunten in de 
ecologische routes van het Econet oppakken. 

Nee 

WP_02 Meedenken bij de grondwaterzorgtaak van de gemeente om 
natte parken en onnatuurlijke drainage te voorkomen 

Nee 

WP_03 Voor watercompensatie bij aanleg van extra verharding of 
demping van watergangen, wordt in de Keur uitgegaan van 
10-20%. Is maatwerk in het wateradvies mogelijk 

Nee 

 Om watercompensatie in een groter gebied (peilvakniveau) te 
kunnen realiseren is een waterbank nodig 

Nee 

WP_04 Bewustwording  Nee 
WP_05 Samen met het stadsdeel en het binnenwaterbeheer kijken 

naar oplossingen in vaarverbindingen 
Nee 

 
Extra toelichting  
Procesmaatregel WP_01:  
De ecologische routes van het Econet zijn vanaf 2002 door de stadsdelen en het 
waterschap gezamenlijk uitgevoerd. Er is geconstateerd dat er zich nog knelpunt 
in de mitigrende routes bevinden die te maken hebben met de openbare ruimte 
en waterkeringen. Hiermee worden de doelstellingen van het econet nog niet 
gehaald. In een kostenoverweging kan naar het mogelijk oplossen van de 
knelpunten gezamenlijk worden gekeken. 
 
Procesmaatregel WP_02:  
De grondwaterzorgtaak is een verantwoordelijkheid van de gemeente. Doordat 
het waterpeil van open water een maat is voor de ontwatering zijn natte parken 
en onnatuurlijke drainage een aandachtspunt voor het waterschap. Omdat open 
waterpeilverlaging voor de ontwatering van een park, wat in een groter 
peilgebied ligt, een kostennegatief effect heeft wordt de peilverlaging niet 
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doorgevoerd.  Wel kan het waterschap met de groenbeheerder / stadsdeel 
meedenken om kosteneffectieve maatregelen te treffen. 
 
Procesmaatregel WP_03: 
Watercompensatie ten behoeve van toename verhard oppervlak en dempingen 
vindt plaats in het plangebied van de Ruimtelijke ontwikkeling. Omdat 
watercompensatie in het plangebied van de ruimtelijke ontwikkeling niet altijd 
mogelijk is maar wel in het zelfde peilgebied, is overzicht in mogelijke locaties 
gewenst. Ook inzicht in teveel gecompenseerde open water kan hier een 
betekenis in zijn. De gemeente kan bij het waterschap aangeven, waar zij 
overcompensatie heeft gedaan en de registratie hiervan laten vastleggen. Ook is 
maatwerk vanuit het waterschap mogelijk en kan per ontheffing worden 
geregeld. 
 
Procesmaatregel WP_04: 
Op de bewonersavond is door de klankbordgroep gewezen op de bewustwording 
van bewoners betreffende het omgaan met water in hun directe omgeving. Ook 
de beleving van het water in vooral het stedelijke gebied. De overheid kan in de 
bewustwording en de beleving een grotere rol spelen. Dit thema is in het 
waterplan Nieuw-West van het stadsdeel opgenomen en kan samen met het 
waterschap vorm worden gegeven. Hierbij wordt gedacht aan: 

• Er kansen liggen om bewoners te betrekken bij water met de nadruk op 
educatie en gedrag. 

• Er zijn meerdere overleg organen die op diverse vlakken werken aan 
samenwerking met betrekking tot water. Te denken valt aan: 
Amsterdam Rainproof 2015, Innovatief Platform Amsterdam, 
Watercoalitie, watercoördinatoren overleg Amsterdam.  Maar ook 
Climate Proof Cities en EU Cities Adapt. 

• De overheid kiest steeds meer voor een regierol, waarbij partners 
welkom zijn voor samenwerking. 

• In autonome ontwikkelingen liggen veel kansen tot samenwerken. 
• Ter vergroting van kennis van het watersysteem kunnen peilscheidingen 

geaccentueerd worden. (niveauverschillen) 
 
Procesmaatregel WP_05: 
Het transport en de recreatie over water neemt steeds meer toe. Binnen Nieuw-
West kan aansluiting worden gezocht met de stadsboezem en de ringvaart van 
de Haarlemmermeer door de schutsluizen van de Cramersluis, Heemstedesluis 
en Akersluis beter te benutten. Het gaat vooral om de bekendheid en de 
voorzieningen treffen voor het transport over water. De recreatieve verbinding 
tussen de Tuinen van West en de Sloterbinnenpolder kan ook worden  
geoptimaliseerd. 
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Bijlage 4: Ontwerp Peilbesluiten 

Peilbesluit Amsterdam Nieuw-West I 
(Middelveldsche Akerpolder, Lutkemeerpolder en Osdorperbovenpolder) 
 
 
xx xxxxx 2014 
HET ALGEMEEN BESTUUR VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP AMSTEL, 
GOOI EN VECHT 
(AB 14/xx     ) 
 
gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur, d.d. xx-xx-2014, nummer 14/xx; 
 
gelet op het door het toenmalige Bestuur van de bovengenoemde polder 
vastgestelde peilbesluiten: 
− Middelveldsche Akerpolder, vastgesteld d.d. 8/05/2003 (nummer AB 

03/022), goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bij 
besluit van 28/07/2003 (nummer 2003-26611); 

− Lutkemeerpolder, vastgesteld d.d. 28/08/2003 (nummer AB 03/057), 
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bij besluit van 
4/12/2003 (nummer 2003-39773); 

− Osdorperbovenpolder, vastgelegd d.d. 17 juni 1981 in artikel 1 lid v (afdeling C) 
van de Waterstaatsverordening-West van de gemeente Amsterdam. 

 
Overwegende: 
− dat de peilbesluiten van de Middelveldsche Akerpolder, Lutkemeerpolder en 

Osdorperbovenpolder de voorgeschreven herzieningstermijn van 10 jaar 
hebben overschreden; 

− dat met dit peilbesluit invulling wordt gegeven aan het Waterbeheerplan 
van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht en het door 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland vastgestelde Structuurplan en 
Provinciaal Waterplan 2010-2015; 

− dat bij de herziening en vaststelling van de peilen de betrokken belangen 
zijn onderzocht en afgewogen overeenkomstig de toelichting, die als 
onderdeel van dit peilbesluit dient te worden aangemerkt (deze toelichting 
is opgenomen in het watergebiedsplan Amsterdam Nieuw-West); 

− dat de ontwerp peilbesluiten ter voldoening aan het gestelde in artikel 4.4. 
van de Waterverordening hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht zijn 
voorbereid conform afd. 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht; 

− dat de ontwerp peilbesluiten, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.4 
van de Algemene wet bestuursrecht, vanaf @ 14 november tot en met 26 
december 2013 voor een ieder ter inzage hebben gelegen; 

− dat @ zienswijzen zijn ingediend en meegewogen zijn in de peilbesluiten; 
− dat deze zienswijzen en de reacties daarop door het hoogheemraadschap 

Amstel, Gooi en Vecht zijn opgenomen in het verslag van inspraak. 
 
gelet op artikelen 4.2 en 4.5 van de Waterverordening hoogheemraadschap 
Amstel, Gooi en Vecht; 
gelet op artikel 5.2 van de Waterwet; 
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BESLUIT: 
I. Het geldende peilbesluit voor de Middelveldsche Akerpolder, vastgesteld 

8/05/2003 (nummer AB 03/022), goedgekeurd door Gedeputeerde Staten 
van Noord-Holland bij besluit van 28/07/2003 (nummer 2003-26611), in te 
trekken met ingang van de onder VI van dit peilbesluit genoemde datum;  

II. Het geldende peilbesluit voor de Lutkemeerpolder, vastgesteld d.d. 
28/08/2003 (nummer AB 03/057), goedgekeurd door Gedeputeerde Staten 
van Noord-Holland bij besluit van 4/12/2003 (nummer 2003-39773), in te 
trekken met ingang van de onder VI van dit peilbesluit genoemde datum; 

III. Het geldende peilbesluit voor de Osdorperbovenpolder, vastgesteld in de 
Waterstaatsverordening West van de gemeente Amsterdam d.d. 17/06/1981 
(nummer 721), in te trekken met ingang van de onder VI van dit peilbesluit 
genoemde datum; 

IV. Voor de toepassing van dit peilbesluit het Normaal Amsterdams Peil (N.A.P.) 
als referentiepeil te laten gelden en dit peil op de peilschalen aan te geven; 

V. De in dit gebied of afzonderlijke gebiedsdelen na te streven waterstanden en 
de plaats van de peilschalen als volgt vast te stellen: 

 
Polder1 Peilgebied 

nr. 
 Waterstanden in m 

t.o.v. N.A.P. 

Middelveldsche Akerpolder   
Peilgebied Bisschopsmuts 3630-1  JP: -4,30 

De Aker Bemalen peilgebied 3630-2  JP: -4,45 

Zuiderakerweg NW 3630-3a  JP: -4,10 

Zuiderakerweg O 3630-3b  JP: -4,25 

Zuiderakerweg ZW 3630-3c  JP: -4,12 

    
Lutkemeerpolder    

Bemalen peilgebied 81-1  JP: -5,70 
Natuurgebied 81-2  FP: -4,60/-4,80 
De Kom 81-3   
    
Osdorperbovenpolder 
Bemalen peilgebied 64-1  JP: -4,50 
Bovensloot westelijk deel tot 
Slibveldenweg 

64-2  JP: -1,78 

Bovensloot, tussen Slib-
veldenweg en Osdorperweg 
531 

64-3  JP: -2,04 

Bovensloot  tussen 
Osdorperweg 531 en 501  

64-4  JP: -2,08 

    

 
JP: jaarpeilen; 
ZP/ WP: een peilgebied waar onderscheid wordt gemaakt tussen een 

zomer- en een winterpeil; 
FP:  flexibel peilbeheer (tot een maximum peil). 

 

1 Peilgebieden, peilen en peilschalen zijn aangegeven op de bij dit watergebiedsplan 
behorende kaart nr. 19 (bladen a, b en e). 
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De peilen als genoemd in dit besluit en aangegeven op de bijbehorende 
peilenkaart worden gehandhaafd met inachtneming van de volgende 
bepalingen: 

 
• Het dagelijks bestuur is bevoegd om in bijzondere omstandigheden 

tijdelijk af te wijken van de in dit besluit genoemde peilen. 
• De peilen zullen worden aangeduid door tenminste één per 

peilgebied geplaatste peilschaal. 
• Als regel zal de overgang van zomerpeil naar winterpeil 

plaatsvinden in de maanden oktober/november en de overgang van 
winterpeil naar zomerpeil in de maanden april/mei, waarbij de 
weersgesteldheid in aanmerking zal worden genomen. 

• Bij afwijking van de in de tabel genoemde waterstanden van minder 
dan 5 cm mag en bij een afwijking van 5 cm of meer moet 
bemaling, lozing of inlaat plaatsvinden tot op het moment dat na 
bijzakking of verhoging de na te streven waterstand weer bereikt is. 

• De aanvragen voor vergunning om een waterstand te brengen of te 
houden op een peil dat afwijkt van het met dit peilbesluit 
vastgestelde peil, worden beoordeeld op grond van het 
ontheffingenbeleid verwoord in de “Beleidsregels Keurvergunningen 
bij de Keur AGV 2011”. 

 
VI. Dit besluit in werking te laten treden op een nader door het dagelijks 

bestuur aan te geven tijdstip. Dit zal middels een publicatie geschieden na 
het gereedkomen van de verbeteringswerken ten behoeve van de 
waterbeheersing. 

 
 
Amsterdam, @@ @@@@ 2014, 
 
Het algemeen bestuur, 
 
Dhr. H.J. Kelderman,    Dhr. J. de Bondt,  
Secretaris.     Dijkgraaf  
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Peilbesluit Amsterdam Nieuw-West II 
(de Lange Bretten, Sloterbinnenpolder, Nieuw-Sloten (incl. polder voormalig 
tuinbouwgebied Nieuw Sloten), Riekerpolder, Osdorperbinnenpolder Hoog) 
 
 
xx xxxxx 2014 
HET ALGEMEEN BESTUUR VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP AMSTEL, 
GOOI EN VECHT 
(AB 14/xx     ) 
 
gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur, d.d. xx-xx-2014, nummer 14/xx; 
 
gelet op het door het toenmalige Bestuur van de bovengenoemde polder 
vastgestelde peilbesluiten: 
− De Lange Bretten, vastgesteld d.d. 9/03/2006 (nummer AB 06/010-1), 

goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bij besluit van 
27/06/2006 (nummer 2006-34022). 

− Sloterbinnenpolder, vastgesteld d.d. 2/10/2008 (nummer AB 08/041-2), 
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bij besluit van 
8/01/2009 (nummer 2009-1046). 

− Polder voormalig tuinbouwgebied Nieuw Sloten, vastgesteld d.d. 2/10/2008 
(nummer AB 08/041-5), goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland bij besluit van 8/01/2009 (nummer 2009-1046). 

− Nieuw Sloten, vastgesteld d.d. 2/10/2008 (nummer AB 08/041-6), 
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bij besluit van 
8/01/2009 (nummer 2009-1046). 

− Riekerpolder, vastgesteld d.d. 2/10/2008 (nummer AB 08/041-7), 
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bij besluit van 
8/01/2009 (nummer 2009-1046). 

− Osdorperbinnenpolder-Hoog, vastgesteld d.d. 24/05/2007 (nummer AB 
07/019-1), goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bij 
besluit van 26/11/2007 (nummer 2007-70253). 

 
Overwegende: 
− dat de peilbesluiten van de Lange Bretten, Sloterbinnenpolder, Nieuw 

Sloten, Polder voormalig tuinbouwgebied Nieuw Sloten, Riekerpolder en 
Osdorperbinnenpolder-Hoog eerder worden herzien dan de gebruikelijke 
periode van 10 jaar, zodat alle watersystemen als één samenhangend 
geheel de peilbesluitcyclus van 10 jaar doorlopen; 

− dat met dit peilbesluit invulling wordt gegeven aan het Waterbeheerplan 
van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht en het door 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland vastgestelde Structuurplan en 
Provinciaal Waterplan 2010-2015; 

− dat bij de herziening en vaststelling van de peilen de betrokken belangen 
zijn onderzocht en afgewogen overeenkomstig de toelichting, die als 
onderdeel van dit peilbesluit dient te worden aangemerkt (deze toelichting 
is opgenomen in het watergebiedsplan Amsterdam Nieuw-West); 

− dat de ontwerp peilbesluiten ter voldoening aan het gestelde in artikel 4.4. 
van de Waterverordening hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht zijn 
voorbereid conform afd. 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht; 

− dat de ontwerp peilbesluiten, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.4 
van de Algemene wet bestuursrecht, vanaf @@14 november tot en met 26 
december 2013 voor een ieder ter inzage hebben gelegen; 
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− dat @@ zienswijzen zijn ingediend en meegewogen zijn in de peilbesluiten; 
− dat deze zienswijzen en de reacties daarop door het hoogheemraadschap 

Amstel, Gooi en Vecht zijn opgenomen in het verslag van inspraak. 
 
gelet op artikelen 4.2 en 4.5 van de Waterverordening hoogheemraadschap 
Amstel, Gooi en Vecht; 
gelet op artikel 5.2 van de Waterwet; 
 
BESLUIT: 

I. Het geldende peilbesluit voor de Lange Bretten, vastgesteld d.d. 
9/03/2006 (nummer AB 06/010-1), goedgekeurd door Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland bij besluit van 27/06/2006 (nummer 2006-
34022), in te trekken met ingang van de onder IX van dit peilbesluit 
genoemde datum; 

II. Het geldende peilbesluit voor de Sloterbinnenpolder, vastgesteld 
2/10/2008 (nummer AB 041/6-2), goedgekeurd door Gedeputeerde Staten 
van Noord-Holland bij besluit van 8/01/2009 (nummer 2009-1046), in te 
trekken met ingang van de onder IX van dit peilbesluit genoemde datum;  

III. Het geldende peilbesluit voor de polder voormalig tuinbouwgebied Nieuw 
Sloten, vastgesteld 2/10/2008 (nummer AB 041/6-5), goedgekeurd door 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bij besluit van 8/01/2009 
(nummer 2009-1046), in te trekken met ingang van de onder IX van dit 
peilbesluit genoemde datum; 

IV. Het geldende peilbesluit voor Nieuw Sloten, vastgesteld 2/10/2008 
(nummer AB 041/6-6), goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland bij besluit van 8/01/2009 (nummer 2009-1046), in te 
trekken met ingang van de onder IX van dit peilbesluit genoemde datum; 

V. Het geldende peilbesluit voor de Riekerpolder, vastgesteld 2/10/2008 
(nummer AB 041/6-7), goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland bij besluit van 8/01/2009 (nummer 2009-1046), in te 
trekken met ingang van de onder IX van dit peilbesluit genoemde datum; 

VI. Het geldende peilbesluit voor de Osdorperbinnenpolder-Hoog, vastgesteld 
d.d. 24/05/2007 (nummer AB 07/019-1), goedgekeurd door Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland bij besluit van 26/11/2007 (nummer 2007-
70253), in te trekken met ingang van de onder IX van dit peilbesluit 
genoemde datum; 

VII. Voor de toepassing van dit peilbesluit het Normaal Amsterdams Peil 
(N.A.P.) als referentiepeil te laten gelden en dit peil op de peilschalen aan 
te geven; 

VIII. De in dit gebied of afzonderlijke gebiedsdelen na te streven waterstanden 
en de plaats van de peilschalen als volgt vast te stellen: 

 
Polder2 Peilgebied 

nr. 
 Waterstanden in m 

t.o.v. N.A.P. 

De Lange Bretten    
vast peilvak zuidzijde 3695-1  JP: -1,20 m 
flexibel peilvak noordzijde  3695-2  FP: -1,00/-1,40 
sportpark Spieringhorn 3695-3  ZP -1,00 / WP -1,20  
volkstuincomplex de Bretten 3695-4  ZP -0,70 / WP -1,20 
    

2 Peilgebieden, peilen en peilschalen zijn aangegeven op de bij dit watergebiedsplan 
behorende kaart nr. 19 (bladen c, d, f, g en h). 
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Sloterbinnenpolder    
Bemalen peilgebied 129-1  JP: -2,10 
Sportpark Ookmeer West 129-2  ZP: -1,30 / WP:-1,80 
Sportpark Ookmeer Oost 129-4  ZP: -1,60 / WP:-2,00 
Vm. Sportpark Jan van 
Galen/Laan van Spartaan 

129-3  JP: -0,80 

    

Nieuw Sloten  
(incl. polder voormalig tuinbouwgebied Nieuw Sloten) 

Nieuw Sloten 3670-11  JP: -2,80 
Plesmanlaan 3670-12  JP: -2,20 
Bemalen peilgebied 3670-1  JP: -2,16 
Dorp Sloten 3670-2  JP: -2,10 
    

Riekerpolder 
Bemalen peilgebied 143/134-1  JP: -1,90 
Sportpark Sloten 143/134-2  ZP: -0,60 / WP:-1,10 
Knooppunt Nieuwe Meer 143/134-3  JP: -4,25 
Sportpark Xenios 143/134-4  JP: -1,30 
Volkstuinpark VAT 143/134-5  JP: -2,20 
Volkstuinpark Eigenhof 143/134-6  ZP: -1,90 / WP:-2,30 
Domeinen/fort Nieuwe Meer 143/134-7  JP: -1,20 
Volkstuinpark Lissabon 143/134-8  JP: -2,30 
Sportpark Riekerhaven 143/134-9  ZP: -0,70 / WP:-1,20 
    

Osdorperbinnenpolder-Hoog 
Veenweidegebied  3640-1  JP: -2,17 
Osdorperweg 3640-2  JP: -2,17 
Haarlemmerweg 3640-3  JP: -2,43 
Binnenpolder ringdijk 3640-4  JP: -2,68 
    

 
JP: jaarpeilen; 
ZP/ WP: een peilgebied waar onderscheid wordt gemaakt tussen een 

zomer- en een winterpeil; 
FP:  flexibel peilbeheer (tot een maximum peil). 

 
De peilen als genoemd in dit besluit en aangegeven op de bijbehorende 
peilenkaart worden gehandhaafd met inachtneming van de volgende 
bepalingen: 

 
• Het dagelijks bestuur is bevoegd om in bijzondere omstandigheden 

tijdelijk af te wijken van de in dit besluit genoemde peilen. 
• De peilen zullen worden aangeduid door tenminste één per 

peilgebied geplaatste peilschaal. 
• Als regel zal de overgang van zomerpeil naar winterpeil 

plaatsvinden in de maanden oktober/november en de overgang van 
winterpeil naar zomerpeil in de maanden april/mei, waarbij de 
weersgesteldheid in aanmerking zal worden genomen. 

• Bij afwijking van de in de tabel genoemde waterstanden van minder 
dan 5 cm mag en bij een afwijking van 5 cm of meer moet 
bemaling, lozing of inlaat plaatsvinden tot op het moment dat na 
bijzakking of verhoging de na te streven waterstand weer bereikt is. 
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• De aanvragen voor vergunning om een waterstand te brengen of te 
houden op een peil dat afwijkt van het met dit peilbesluit 
vastgestelde peil, worden beoordeeld op grond van het 
ontheffingenbeleid verwoord in de “Beleidsregels Keurvergunningen 
bij de Keur AGV 2011”. 

 
IX. Dit besluit in werking te laten treden op een nader door het dagelijks 

bestuur aan te geven tijdstip. Dit zal middels een publicatie geschieden na 
het gereedkomen van de verbeteringswerken ten behoeve van de 
waterbeheersing. 

 
 
Amsterdam, @@ maart 201@, 
 
Het algemeen bestuur, 
 
 
 
 
 
 
Dhr. H.J. Kelderman,    Dhr. J. de Bondt,  

   
Secretaris.     Dijkgraaf  
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Bijlage 5: Kaartenbijlage 

 
Kaart nr. Titel Kaartreg.nr 
Kaart  1 Plangebied 

 
IB20120117_01 

Kaart  2 Maaiveldhoogte 
 

IB20120117_02 

Kaart 3 Functies 
 

IB20120117_06 

Kaart 4 Cultuurhistorie 
 

IB20120117_08 

Kaart 5 Topografie 
 

IB20120117_12 

Kaart 6 Recreatie 
 

IB20120117_10 

Kaart  7 Grondgebruik 
 

IB20120117_07 

Kaart 8 
 

Bodemgesteldheid IB20120117_05 

Kaart 9 
 

Ruimtelijke Ordening IB20120117_11 

Kaart 10 
 

Vigerende peilen IB20120117_03 

Kaart 11 
 

Waterkeringen IB20120117_09 

Kaart 12 
 

Drooglegging huidige situatie [2011] IB20120117_04 

Kaart 13 
 

Waterhuishouding IB20110124 

Kaart 14 
 

Knelpunten IB20120221 

Kaart  15 
 1 t/m 7   

Watersysteemkaarten per polder IB20130231_1 t/m _8 

Kaart  16 
 

Maatregelen IB20130052 

Kaart  17 
  

Drooglegging toekomstige situatie IB20130148 

Kaart 18 
 

Toekomstige vigerende peilen IB20130103 

Kaart  19 
 a t/m h   

Peilenkaart per polder IB20130142 

   
  
 
De kaartenbijlage hoort als een los bijlagenboek bij het Watergebiedsplan 
Amsterdam Nieuw-West. 
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Bijlage 6: Overzicht ruimtelijke projecten 

In de onderstaande tabel zijn alle projecten opgesomd met daarbij een onderverdeling in soort project; initiatiefnemer;  
nr Water-

systeem 

Projectnaam Omschrijving Project Stedelijke herinrichting  Initiatief-

nemer 

Looptijd 

1 SBI Delflandplein / 

Staalmanplein 

De hele Delflandplein-/Staalmanpleinbuurt wordt in de toekomst vernieuwd. Dat gebeurt niet ineens, maar in fasen. De buurt is 

opgedeeld in 8 deelgebieden. In een aantal deelgebieden wordt al gebouwd. Start 2012 Plesmanbuurt Start 2014 Henri Dunantbuurt 

Stadsdeel nu en 10 

jaar 

2 SBI 

Lelylaan 

Lelylaan Andreas Ensemble ligt langs de Lelylaan tussen de A10 en de Westlandgracht. Op de plek van het oude Sint Lucas Andreas ziekenhuis 

is inmiddels gestart met de bouw van ruim 500 woningen. 

Stationslocatie bevindt zich aan de zuidkant van de Lelylaan, tussen het station en de nieuwe verlengde Jan Tooropstraat. Hier wordt de 

stationsomgeving vernieuwd en komt o.a. een nieuw busstation, zo´n 250 woningen, winkel- en bedrijfsruimten en een parkeergarage. 

Start 2013 

Podium ligt tussen de Lelylaan, de verlengde Jan Tooropstraat, de Schipluidenlaan en de Delflandlaan. Er zijn en worden hier een mix 

van woningen, kleine bedrijfjes, voorzieningen en kantoren gebouwd. 

De Tooroplocaties zijn gepland tussen het spoor, de Lelylaan en de Johan Jongkindstraat. Op dit moment is de uitvoering van de 

plannen voor de Tooroplocaties uitgesteld tot 2012. Tot die tijd blijven de flats aan de Johan Jongkindstraat en verzorgingshuis De 

Riekerhof staan. 

A 10 Kwadrant aan de oostzijde van de afrit S106 komen mogelijk hotel- of kantoorgebouwen. Op dit moment is nog niet duidelijk 

welke ontwikkelingen op deze locatie gaan plaatsvinden. 

Stadsdeel 

Nieuw-West 

nu tot 2015 

3  Overtoomse Veld A10-strook Noord 1e fase / 155x Thuis; afgerond.  

A10-strook Noord 2e fase / Willy Sluiter; Nadat de huidige bewoners zijn geherhuisvest, worden de huidige 110 woningen gesloopt. 

Vanaf de zomer van 2010 realisatie van ongeveer 150 woningen.  

A10-strook Zuid; Na 2010 start de planvorming voor dit gebied.  

August Allebéplein; Het August Allebéplein wordt straks met het nieuwe winkel- en voorzieningencentrum hét kloppend hart van de 

wijk Overtoomse Veld. Start 2012 

De Voerman; In het vernieuwingsplan Overtoomse Veld wordt voorgesteld om de huidige bebouwing in het plangebied grotendeels te 

slopen. Hiervoor in de plaats komen woningen terug. De participatie en planvorming is gereed. 

Middengebied Noord; Na de sloop van de huidige woningen, komen hier ruim 300 nieuwe woningen. De nieuwe buurt zal in de loop van 

2011 klaar zijn.  

Middengebied Zuid; Op dit moment staan er in dit gebied 352 woningen van Eigen Haard. In het vernieuwingsplan voor Overtoomse 

Veld wordt voorgesteld om na sloop, het aantal woningen in dit gebied te verhogen. Start 2012 

Postjesweg Noord; In dit gebied zijn 34 seniorenwoningen gesloopt om 150 nieuwe woningen te kunnen bouwen.  

Spoorpark; Het Spoorpark, nu nog een groenstrook langs het spoor in Overtoomse Veld, wordt een aantrekkelijk verblijfspark met onder 

andere een wandelpad, vlonders in het water en bloemen er langs.  

Spoorstrook Noord; Het gebied bevat 2 nieuwbouwlocaties te weten de roc-locatie en de metrostationslocatie, waar nu een school en 

een kerk staan. De andere gebouwen in het gebied worden gerenoveerd.  

Spoorstrook Zuid; De spoorstrook Zuid XL wordt herontwikkeld door woningbouwcorporatie Eigen Haard. In dit gebied liggen het oude 

stadsdeelkantoor en het naastgelegen Kliq-gebouw. 

Stadsdeel 

Nieuw-West 

<= 10 jaar 

4 SBI Rembrandtpark Versterken van de natuurlijke en recreatieve functie van het park. Vanaf 2012 Stadsdeel <= 10 jaar 

5 SBI Jacob Geelbuurt Woningbouw Start 2013 Stadsdeel <= 10 jaar 
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6 SBI Slotermeer 

Noordoever 

Voor het gebied Slotermeer Noordoever zijn de plannen aangehouden. Stadsdeel <= 10 jaar 

 7 SBI Slotermeer  

Zuid 

Roland Holstbuurt; De Roland Holstbuurt heeft veel kleine en verouderde duplexwoningen, opgesteld in hoven.  

Op termijn worden deze woningen gesloopt en vervangen door nieuwbouw, maar dit zal zeker niet voor 2020 gebeuren.  

Couperusbuurt; De Couperusbuurt bestaat uit kleine en vaak verouderde duplexwoningen. Deze woningen zouden worden gesloopt en 

vervangen door nieuwbouw. Door de crisis zijn deze plannen gewijzigd: sloop/nieuwbouw gaat voorlopig niet door. 

Stadsdeel <= 10 jaar 

 8 SBI Slotermeer Noord Westentree; niet voor 2018 gesloopt, eerder werd uitgegaan van sloop vanaf 2016. 

Nieuwenhuysen–Struikbuurt; Niet eerder dan 2016 zet de Alliantie in op nieuwbouw door sloop van deze woningen. 

Dobbebuurt; twee complexen aan de Burgemeester Fockstraat en de Speelmanstraat (oneven huisnummers) op termijn slopen en 

vervangen door nieuwbouw. op zijn vroegst kan in 2016 begonnen worden met de uitvoering, zoals de herhuisvesting en vervolgens 

sloop. 

Stadsdeel <= 10 jaar 

 9 SBI Buurt 5 Confuciusbuurt; De eerste nieuwe woningen zijn vervolgens in 2009 opgeleverd. De Confuciusbuurt is echter nog niet klaar; ook in 2011 

en de jaren daarna zal aan deze buurt worden gewerkt. 

Rousseaubuurt; Het opstellen van het uitwerkingsplan voor de Rousseaubuurt is uitgesteld door de economische crisis. Na 2020 wordt 

de buurt opnieuw bekeken. Voor die tijd zal er dus geen sloop of nieuwbouw plaatsvinden. 

Burgemeester Röellstraat Noord; Bij het vaststellen van het vernieuwingsplan Buurt 5 is afgesproken dat de vernieuwing pas na 2015 

zou plaatsvinden. Vanwege de economische crisis is dit verder uitgesteld tot na 2020. Voor die tijd zal er dus geen sloop of nieuwbouw 

plaatsvinden. 

Wijsgerenbuurt; Voor de Wijsgerenbuurt is het ontwerp zo goed als klaar. Dit ontwerp is in samenwerking met bewoners van de buurt 

tot stand gekomen. Het is de bedoeling dat de herinrichting van de Wijsgerenbuurt eind 2011 van start gaat.  

Bierens de Haanbuurt; In de eerste helft van 2011 zal ook het ontwerp van de Bierens de Haanbuurt met bewoners worden opgesteld. 

Als het ontwerp van de Bierens de Haanbuurt rond de zomer van 2011 wordt afgerond, dan kan de buurt vanaf medio 2012 worden 

heringericht. 

Stadsdeel <= 10 jaar 

10 SBI Eendrachtsparkbuurt De uitvoering, aanleg en bouw gebeurt gefaseerd tussen 2010 en 2014. De sloop startte de eerste helft van 2010, start bouw vierde 

kwartaal 2011, oplevering is medio 2013 

Stadsdeel <= 10 jaar 

11 SBI Geuzenveld Zuid Bakemabuurt; De Bakemabuurt is het gebied tussen de Burgemeester Roëllstraat, de Jan van Duivenvoordenstraat, de Albardagracht en 

het Eendrachtspark. In deze buurt vinden verschillende deelprojecten plaats. 

Dudokbuurt; ligt vlakbij het Lambertus Zijlplein en is onderdeel van het Vernieuwingsplan voor Geuzenveld Zuid. Dit plan wordt nu voor 

de Dudokbuurt verder uitgewerkt tot een uitwerkingsplan door Stadgenoot. 

Van Tijenbuurt; In de Van Tijenbuurt worden ongeveer 418 woningen vervangen door 369 nieuwe woningen. De eerste woningen zijn 

opgeleverd. 

Wegener Sleeswijkbuurt; De Wegener-Sleeswijkbuurt is de laatste buurt in Geuzenveld-Zuid waarvoor nog een stedenbouwkundig 

uitwerkingsplan gemaakt moet worden. Dit is uitgesteld tot na 2020. 

Stadsdeel <= 10 jaar 

12 SBI Wildemanbuurt De vernieuwing van de Wildeman- en Blomwijckerbuurt gaat na vaststelling van het vernieuwingsplan een volgende fase in. Dan worden 

uitwerkingsplannen opgesteld voor de verschillende uitwerkingsgebieden. 2012 

  

13 SBI Osdorp Centrum Centrum Nieuw-West is het hele gebied tussen de Sloterplas, de Osdorpergracht, de Hoekenesgracht en het Hoekenespad. Dit hele gebied 

gefaseerd en in deelprojecten aanpakken. Sommige deelprojecten lopen al. Start 2012 Scheepvaart kwartier. Start 2013 SuHa fase 2 en 

Osdorpplein Zuid. Herinrichting Zuidwestoever Sloterplas 2012/2013 

Stadsdeel <= 10 jaar 

14 SBI Osdorp Midden-

Noord 

De Reimerswaalbuurt wordt voor het grootste deel gesloopt en voorzien van nieuwbouw. De belangrijkste kenmerken zijn negen 

gevarieerde bouwblokken en twee bijzondere pleinen. Doorschuif naar na 2020 

  

15 SBI Zuidwest Kwadrant Woningbouw EigenHaard blok 5 bouw 2011   

 
Maart 2014 - Watergebiedsplan Amsterdam Nieuw-West  84/89 

 



16 SBI Vrije Geerlus Versterken ecologische structuur tussen Groene As langs Ringvaart en Sloterplas/Slotervaart Stadsdeel <= 10 jaar 

17 MAP De Punt De Punt is een ruim opgezette rustige woonwijk met veel laagbouw. In grote lijnen bestaat het vernieuwingsplan uit de herinrichting van 

de openbare ruimte, een sloop- en nieuwbouwopgave. Start 2013 Het totale project de Punt wordt naar verwachting in 2015 afgerond. 

Stadsdeel <= 10 jaar 

18 LMP Business Park 

Amsterdam Osdorp 

Aan de rand van de Lutkemeerpolder wordt gebouwd aan één van de laatste nieuwe bedrijventerreinen die in Amsterdam worden 

gerealiseerd. Het bedrijvenpark van 20,5 hectare is een van de deelgebieden, maar ook een tweede deel (23,5 ha) is bestemd voor de 

vestiging van bedrijven. 

Stadsdeel <= 10 jaar 

19 RKP Ringvaartdijk Oost Dijkverbetering 

 

AGV nu en 10 

jaar 

20 RKP Faunapassage 

Sloterweg 

 Rijks-

waterstaat 

nu en 10 

jaar 

21  HOV busbaan Bouw 2012   

22  OV SAAL Aanbrengen extra spoorbrug over de Schinkel en spooruitbreiding 2011 - 2015   
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Bijlage 7: Overzicht maatregelen Watergebiedsplan 

  

Nr Prio Nivo 

  
Soort 

maatregel 
Korte omschrijving  

maatregel  

 Resultaat maatregel  
Voorlopige Planning  

(datum december  2010) 

Wettelijk 
verplicht/ 

huidig 
beleid 

  

  Trekker   14 15 16 17 18 20   

 
SBI_01 B eigen KMR PA PA 

Het voormalige Sportpark Jan van 
Galen/Laan van Spartaan is een 
zelfstandige polder met eigen inlaat en 
gemaal naar de stadsboezem Sportpark hoort bij de stadsboezem X           Peilbesluit   

 
SBI_02 A eigen WS REA Beheer 

Baggeren van hydrovakken GECOM 
023, 024 en 025 (schoolwerktuinen) 

Voldoende water en betere 
doorstroming     X       Begroting   

 
SBI_03 A eigen WS REA uitvoering 

duikers in watergang langs 
Haarlemmerweg bij kruising Burg. 
Focklaan vergroten naar 3x700 Betere afvoer richting gemaal   X X       hydraulisch   

 
Sloterbinnenpolder 1476 ha                 

 
SLP_01 A eigen WS REA uitvoering hangdeur NW       X X X   KRW   

 
SLP_02 A eigen WS REA uitvoering hangdeur ZO       X X X   KRW   

 
SLP_03 A eigen WS REA uitvoering doorvaarbare stuw ZW       X X X   KRW   

 
SLP_04 A eigen WS REA uitvoering hangdeur NO       X X X   KRW   

 
SLP_05 A eigen WS REA uitvoering afsluiting watergang       X X X   KRW   

 
SLP_06 A eigen WS REA uitvoering aanvoerpomp + leiding       X X X   KRW   

 
SLP_07 A eigen WS REA uitvoering Defosfatering van suppletiewater       X X X   KRW   

 
SLP_08 A eigen WS REA uitvoering Onderwaterleiding/diffuser       X X X   KRW   

 
SLP_09 A eigen WS REA uitvoering Dosering PAC       X X X   KRW   

 
SLP_10 A eigen WS REA uitvoering 

Afsluiting beide kanten 
Sloterparkbadsingel       X X X   KRW   

 
SLP_11 A eigen WS REA uitvoering Balg verwijderen uit duiker       X X X   KRW   

 
SLP_12 A eigen WS REA uitvoering Grindkoffer/puridrain       X X X   KRW   

 
SLP_13 A eigen WS REA uitvoering Grindkoffer/puridrain       X X X   KRW   

 
SLP_14 A eigen WS REA uitvoering Grindkoffer/puridrain       X X X   KRW   

 
Sloterplas   ha                 

 
NWS_01   eigen WS B&B Beheer 

Verlagen van waterpeil zonder 
peilscheiding niet mogelijk 
(hoogliggende houten funderingen 
noordzijde Sloterweg) 

Er wordt geen maatregel getroffen. 

                

 

Nieuw-Sloten 
vm tuingebied Sloten 161 ha                 
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RKP_01 A eigen WS B&B Beheer 

beheermaatregel in Sloten: gericht 
water inlaten.  

Voorkomen van kroos in bepaalde 
gebieden (Sloten)             beheer   

 
RKP_02 A eigen PA PA 

RKP_02a: watertoets toekomstige 
bouwactiviteiten bedrijventerrein Oude 
Haagse weg 

De wateroverlast is binnen 
acceptabele normen gebracht.                 

 
    eigen WS REA uitvoering 

RKP_02b: verbreden watergang ten 
zuiden van Sloterweg tot min. 3 meter 
en aanbrengen duiker min. ø 600 
mm. 

Verbetering afvoer Siegerpark naar 
politieschool     X X     NBW   

 
          

RKP_02c: Bij volkstuinpark Eigen Hof 
betreft het een verlaging ten gevolge 
van een aangelegd vijver geen maatregel             beheer    

 
RKP_03 B eigen WS B&B Beheer 

RKP_03a: het actuele peil in het 
peilbesluit opnemen. inlaat 
sportcomplex overnemen Duidelijkheid X X         Peilbesluit   

 
        Beheer 

RKP_03b (wielerbaan Sloten): 
zuurstofmetingen, inmeten waterpeil 
en stuw, inspectie duiker en evt 
advies tot herstel aan stadsdeel Problemen met afvoer opgelost   X X           

 
RKP_04 B eigen WS B&B Beheer 

spp Jaagpad niet opnemen in 
peilbesluit 

geen oppervlaktewater  
gebied behoort bij stadsboezem  X           peilbesluit   

 
Riekerpolder 342 ha                 

  MAP_01 C eigen WS REA 
Uitvoering  

beheer 

Aanpassen overlaat vanuit de 
Bisschopsmuts en legaliseren en 
optimaliseren uitlaat naar 
Lutkemeerpolder bij Akersingel.  

Stroming en 
waterkwaliteitsverbetering in de 
Bonhoeffersingel 

  X X       hydraulisch   

 
MAP_02 A eigen WS B&B geen peilvak 3630-4 wordt onderdeel SBI   X X         Peilbesluit   

  MAP_03 C 
met 

derden WS REA Uitvoering 

nieuwe duiker in erfontsluiting 
aanleggen. Een waterstand meetpunt 
aanleggen 

Beter peilbeheersing drie 
hoogwatervoorzieningen 

  X X       hydraulisch   

 
Middelveldsche Akerpolder 224 ha                 

 
LMP_01 A eigen WS B&B 

Uitvoering  
beheer 

De peilgrens tussen flexibel peilvak en 
vast peilvak in noordelijk deelgebied 
aanpassen    X X         Peilbesluit   

 
LMP_02 

A 
eigen WS B&B 

Uitvoering  
beheer 

Watergang rond voormalig slibvelden 
status overig water geven   X X         Legger   

 
Lutkemeerpolder 225 ha                 

 
OBH_01 A eigen WS PLV Uitvoering 

Het peilbesluit en 
inrichtingsmaatregelen uit 2007 
intrekken en nieuw peilbesluit nemen 
met actuele peil van NAP-2,17 m 

Weidevogels zonder peilverlaging; 
peilbesluit met minder weerstand.   X         peilbesluit   

 
  B eigen WS REA Uitvoering 

Het installeren van een extra 
pompcapaciteit (5m3/min) voor 
peilbeheersing Veenweidegebied Betere peilbeheersing   X X X         
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OBH_02 A eigen WS REA Uitvoering 

Twee nieuwe peilvakken actualiseren 
en inrichten 

Actuele peil is opgenomen in 
peilbesluit en de stuwen zijn 
geformaliseerd   X X X     hydraulisch   

 
OHB_03 C 

met 
derden WS REA Handhaving 

aanspreken wegbeheerder (provincie) 
op slechte staat beschoeiing bermsloot De oever is weer goed beschermd X X         handhaving   

 
Osdorperbinnenpolder 118 ha                 

 
OSB_01 B eigen WS REA Uitvoering 

Buis in bovensloot over Osdorpervaart 
herstellen Betere aanvoer naar Bovensloot   X X       hydraulisch   

 
OSB_02 A eigen WS REA Uitvoering 

Aanbrengen nieuwe inlaat vanuit MAP 
naar oostkant van OSB 

Betere watervoorziening oostzijde 
OSB   X X       hydraulisch   

 
OSB_03 A eigen WS REA Uitvoering 

Duiker vervangen in erfontsluiting van 
Lutkemeerweg 74 (eigendomssituuatie 
nog uitzoeken) 

Betere aan- en afvoer tussen delen 
OSB   X X       hydraulisch   

 
OSB_04 A eigen WS REA Uitvoering 

Nieuwe afvoer vanuit oostkant 
Osdorperbovenpolder naar 
Lutkemeerpolder aanbrengen Minder kans op wateroverlast   X X       NBW   

 
OSB_05 A eigen WS PLV uitvoering 

Peilen in bovensloot opnemen in 
peilbesluit 

Helderheid over de te handhaven 
peilen in bovensloot X X         Peilbesluit   

 
OSB_06 A eigen WS B&B Beheer 

Watergang ten westen van 
Raasdorperweg status overig water 
geven Betere waterstructuur   X X       Legger   

 
OSB_07 A eigen WS B&B Beheer 

Nieuwe watergang ten westen van 
Westrandweg status primaire 
watergang geven Betere waterstructuur   X X       Legger   

 
Osdorperbovenpolder 156 ha                 

 
DBR_01 B eigen WS B&B Beheer Leggerwijziging primaire watergang 

Primaire watergang door 
volkstuinpark is vervallen en 
overgenomen door watergang ten N 
van spoordijk Amsterdam-Haarlem.   X X       Legger   

 
DBR_02 C eigen WS PLV uitvoering 

Zomer- en winterpeil gaan instellen. 
Vigerend zomerpeil met 5 cm verlagen 

Beter beheer van sportvelden 
mogelijk.   X X       Peilbesluit   

 
De Lange Bretten 226 ha                 
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