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1. Inleiding 

Deze notitie is een aanvulling op de rapportage LNCA-onderzoeken Dijkverbeteringstraject 

Amsteldijk Noord Middelpolder onder Amstelveen (A02-133), welke op 28 november 2014 is 

opgeleverd door Royal HaskoningDHV. Het gebied voldoet niet aan de veiligheidseisen, maar 

ligt langs het te verbeteren dijktraject van de Amsteldijk en wordt daarom meegenomen met het 

bestaande project.  

Het te onderzoeken dijktraject in deze notitie betreft het gebied rondom de Riekermolen en 

Kalfjeslaan en ligt ten noorden van het dijktraject dat in bovengenoemde rapportage is 

beschreven. Onderstaande figuren laten de locatie van het studiegebied en de projectgrens zien. 

Voor een algemene beschrijving van het gebied verwijzen wij naar het uitgebreide rapport.  

Het te onderzoeken gebied ligt binnen de gemeente Amsterdam (het gehele dijktraject ten 

zuiden hiervan ligt in de gemeente Amstelveen). Met name voor archeologie geldt dat een 

andere gemeentelijke procedure van toepassing is. Dit staat in hoofdstuk 4 beschreven. 

Figuur 1: Het te versterken dijktraject langs de Amstel.      Figuur 2: Te onderzoeken gebied, projectgrens. 
Aan de noordzijde (in rood) de dijk bij de Riekermolen. 
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2. Landschappelijke waarden 

Auteurs: Johanna Bouma 

Collegiale toets: Michiel Brink 

 

2.1 Binnendijkse Buitenveldertse polder 
De Binnendijkse Buitenveldertse polder maakte deel uit van het Amstelland, het landelijke gebied 
van Amsterdam rond de Amstel. De ontginning van dit gebied vond in de 12de en 13de eeuw 
plaats, waarbij de Amstel de ontginningsas was. Haaks op de Amstel werden percelen uitgezet 
met een onderlinge afstand van 30 tot 100 m. De percelen werden door middel van perceel 
sloten gescheiden. Deze sloten dienden om het natte veengebied te ontwateren en het gebied 
voor akkerland geschikt te maken. De ontginngsbasis met achterliggende polder is nog duidelijk 
op de historische kaarten te zien. 
De Kalfjeslaan of (’t Kleine loopveld) begrenst de polder aan de zuidzijde en is een historische 
poldergrens en weg. Vanaf de 16e eeuw verbindt deze weg de Amstel met de Amstelveenseweg.  

Figuur 3: In het rood de grenzen van de Binnendijkse Buitenveldertse polder; aan de zuidzijde 't Kleine 
loopveld / Kalfjeslaan.

1
 

Huidige kenmerken: 
In de huidige situatie is van de historische polder nog maar weinig zichtbaar. In 1955 is gestart 
met de bouw van de wijk Buitenveldert, waarbij het plangebied in zijn geheeld opgehoogd werd 
met zand. Landschappelijke elementen die nog aan de historische polder herinneren zijn de 
Kalfjeslaan, de naastgelegen sloten en de monumentale, oude bomen die langs de dijk staan.  
De Riekermolen had ooit een functie in de Riekerpolder en is in 1961 op de huidige locatie 
herbouwd en heeft daarom geen landschappelijke historische waarde specifiek voor deze polder. 
De Riekermolen als object is zeker van grote cultuurhistorische waarde (zie hoofdstuk 4). 

 

1
 Archeologisch Bureauonderzoek, Plangebied Buitenveldert, BO-11-093 Amsterdam 2011, gemeente 

Amsterdam 
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2.2 Beleid 

Structuurvisie gemeente Amsterdam 

In de structuurvisie van de gemeente Amsterdam is de Riekermolen aangemerkt als een 

recreatief punt.2 De Riekermolen is ook een toeristische trekpleister, omdat het de enige 

historische windmolen is die dichtbij het centrum van Amsterdam gelegen is. 

 
Fietsroutes 
Er zijn verschillende wandel- en fietsroutes (waaronder de Middelpolderroute, route Groene As 
etc.) die over de dijk en de Kalfjeslaan gaan. Café ‘Klein Kalfje’ is daarbij een populaire stop. 

 

2.3 Identiteit van de dijk 

Op dit specifieke stukje van de dijk ligt het binnendijkse gebied vrij hoog, bijna op dezelfde 

hoogte als de dijkkruin. Hierdoor is de dijk als op zichzelf staand element minder duidelijk 

herkenbaar. Vanaf de Kalfjeslaan tot de rotonde ligt er een wandelpad naast de dijkkruin en zijn 

op een aantal plekken bomen of korte bomenrijen (kastanjes, iep, linde) aanwezig, waarvan een 

aantal van de bomen een monumentale status heeft. Door de aanwezigheid van de bomen, 

bosjes en het ‘park’ rondom de molen heeft de dijk hier een lommerrijk en natuurlijk karkater.  

Aan de buitendijkse zijde ligt een groene berm tussen de kruin en de Amstel. 

 
Figuur 4: profiel ter hoogte van de Riekermolen 

 

 

 

 

 

2
 Structuurvisie Amsterdam 2040, Economisch sterk en duurzaam, gemeente Amsterdam, 2011 
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Figuur 5: profiel ter hoogte van de monumentale bomen en het Rembrandtmonument 

 

2.4 Conclusies en aanbevelingen 

De dijk is een belangrijke lijn in het landschap; door de waterkerende en infrastructurele functie, 

maar ook door alle functies die al eeuwen lang aan de dijk gekoppeld zijn. De dijk en de 

Kalfjeslaan zijn de poldergrenzen van de Binnendijkse Buitenveldertse polder en landschappelijk 

waardevolle lijnelementen. De smalle Kalfjeslaan met haar groene lommerrijke uitstraling 

(bomen) geeft de laan een typerend karakter die van waarde is. 

Voor de Amsteldijk zelf geldt dat door de huidige maaiveldhoogte van het binnendijkse land, de 

dijk als hoger gelegen element in het landschap beperkt ervaarbaar is. De bomen die de dijk 

‘begeleiden’ zijn belangrijke objecten om de lijn te versterken/markeren en zijn daarom van 

landschappelijke waarde. De monumentale bomen zijn van zeer hoge landschappelijke waarde 

en dienen (waar mogelijk) onaangetast te blijven. Als de mogelijkheid er is om het hoogteverschil 

tussen de dijk en het binnendijkse land te vergroten (bij faalmechanisme hoogte) is dit een goede 

mogelijkheid om de dijk herkenbaarder in het landschap te maken. 

Een continu beeld langs de hele Amsteldijk is het groene, flauwe talud tussen de weg en de 

Amstel van enkele meters breed. 

 

2.5 Bronnen 

• Archeologisch Bureauonderzoek, Plangebied Buitenveldert, BO-11-093 Amsterdam 

2011, gemeente Amsterdam;  

• Structuurvisie Amsterdam 2040, Economisch sterk en duurzaam, gemeente Amsterdam, 

2011; 

• https://www.amsterdam.nl/toerisme-vrije-tijd/groen-amsterdam/parken/ecolint/; 

• http://www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=638; 

• https://www.noord-holland.nl/web/Projecten/Groene-AS/Artikel/Ecolint-Kalfjeslaan.htm; 

• https://stadsarchief.amsterdam.nl/archieven/archiefbank/overzicht/246.nl.html 
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3. Natuurwaarden 

Auteur: Celine Roodhart 

Collegiale toets: Ilco van Woersem 

 

3.1 Doel en omschrijving ingreep 

In dit hoofdstuk worden de effecten van de dijkverbetering op de aanwezige natuurwaarden 

inzichtelijk gemaakt op een deel van het plangebied dat onlangs is toegevoegd aan de scope, dit 

gebied is nog niet eerder getoetst. Deze notitie gaat over het gebied rondom de Riekermolen, ten 

noorden van het eerder bezochte gebied, zie figuur 6. 

Het plangebied beslaat de 10 meter uit de teen van de dijk, maar het studiegebied bestaat de 

gehele directe omgeving. De dijkverbetering betreft mogelijk het ophogen van de dijk, het 

aanvullen van het binnentalud, het verleggen van de teensloten van het binnentalud, het 

vervangen van de beschoeiing en het vervangen van niet-waterkerende objecten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6: Plangebied binnen 

rode kader (10 meter uit de teen 

van de dijk), ecologisch 

waardevol gebied in groene 

kader, bron: ESRI. 

 

3.2 Resultaten veldbezoek 

Het doel van het aanvullende veldbezoek is te onderzoeken of in de nieuwe situatie door de 

Flora- en faunawet beschermde soorten voorkomen, bijvoorbeeld in de teensloten, de te kappen 

bomen en de op te hogen kade. Daarnaast is er gekeken naar soorten die beschermd zijn in het 

kader van de Natuurbeschermingswet en NNN. Om een indruk te krijgen van het voorkomen van 

beschermde dieren en planten in het plangebied en omgeving is allereerst een bureaustudie 

uitgevoerd. Hierbij zijn de beschikbare bronnen geraadpleegd op het (mogelijk) voorkomen van 

beschermde soorten. Dit betreft vooral openbaar beschikbare verspreidingsinformatie zoals 
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www.RAVON.nl , www.SOVON.nl, www.verspreidingsatlas.nl, www.telmee.nl en 

www.zoogdiervereniging.nl.  

Vervolgens is er op 12 november 2015 een veldbezoek uitgevoerd, gericht op het inschatten van 

de geschiktheid van de plangebieden en de omgeving als habitat voor de beschermde soorten 

die, volgens de bureaustudie, voorkomen in de regio. Het is geen gericht onderzoek naar de 

aanwezigheid van beschermde soorten, omdat er voor elke soortgroep een eigen methodiek (en 

geschikt jaargetijde) vereist is. 

  

Het veldbezoek is uitgevoerd door Celine Roodhart, ecoloog in dienst van Royal HaskoningDHV. 

Met een RAVON-net zijn steekproefsgewijs monsters genomen in de teensloot van de Amsteldijk 

en aangrenzende sloten om een beeld te krijgen van de voorkomende soorten onder de 

waterspiegel. Ook is er gekeken naar geschikte holtes en spleten in de bomen voor vleermuizen 

en jaarrond beschermde nesten van roofvogels. Er is nu nog niet duidelijk of en welke bomen er 

gekapt gaan worden.  

Vervolgens is beoordeeld of de effecten leiden tot overtreding van de verbodsbepalingen van de 

Flora- en faunawet of het EHS-beleid (NNN) of de Natuurbeschermingswet of dat het project in 

het licht van bovenstaande wet en regelgeving ten aanzien van beschermde soorten doorgang 

kan vinden. 

 

Biotoopbeschrijving  

Zowel de Amsteldijk als de eerste 10 meter buiten de teen van de dijk bestaan uit een grasberm, 

een rietstrook en een asfaltweg. Het plangebied bestaat verder uit een bosje met essen en elzen 

die begroeid zijn met hedera en een groot grasveld met een ingezaaide oever, zie figuur 7.  

 

Ecolint 

Langs de Kalfjeslaan ligt een groenstrook, 't Kleine Loopveld, die onderdeel is van het ‘Ecolint’3 

langs de zuidrand van Amsterdam. Een aantal groengebieden tussen het Amsterdamse Bos en 

de Watergraafsmeer zijn via dit ecolint met elkaar verbonden. Kleine dieren zoals kikkers kunnen 

zich zo makkelijker verplaatsen. De flora en fauna krijgen hier alle ruimte. 

 

 

3
 https://www.amsterdam.nl/toerisme-vrije-tijd/groen-amsterdam/parken/ecolint/ 
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Figuur 7: Ingezaaide oever in het zuid-westelijk deel van het plangebied, nabij de Riekermolen. 

Vaatplanten 

Tijdens het veldbezoek zijn de volgende algemene soorten vaatplanten waargenomen: grote 

kaardenbol (algemene licht beschermde soort), klein hoefblad, kattenstaart, ridderzuring, 

wolfspoot, harig wilgenroosje, gele lis en grote lisdodde. In de Amstel zijn gele plompen 

aanwezig. Er zijn verder (behalve de grote kaardenbol) geen beschermde vaatplanten 

aangetroffen en deze worden ook niet verwacht.  

 

Conclusie: Voor de aangetroffen grote kaardenbol (tabel 1) en andere vaatplanten, geldt de 

zorgplicht.  

 

(Broed)vogels 

De Amstel en omgeving zijn een onderdeel van het leefgebied van algemeen voorkomende 

watervogels zoals de meerkoet, wilde eend, waterhoen en fuut. In de eventueel te kappen 

bomen en bosjes langs de Amstel kunnen nesten zitten van vogels zoals grote bonte specht, 

tjiftjaf, fitis, zwartkop, tuinfluiter, winterkoning, ekster, houtduif, turkse tortel, zanglijster en merel 

en menig andere algemene zangvogel. Tijdens het veldbezoek is een nest van een ekster 

aangetroffen, zie Figuur 8. Verder zijn er waarnemingen gedaan van een halsbandparkiet, grote 

zilverreiger en een grote bonte specht. Er zijn ook spechtengaten aangetroffen buiten de 10 

meter zone van de Amsteldijk, hier vinden waarschijnlijk geen werkzaamheden plaats in het 

kader van de kadeversterking. Het plangebied maakt wel onderdeel uit van het territorium van de 

grote bonte specht. Hij gebruikt het plangebied om voedsel te zoeken. Er zijn geen jaarrond 

beschermde nesten aangetroffen in het plangebied en deze worden ook niet verwacht.  
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Figuur 8. Eksternest, aangetroffen ten noorden van Riekermolen. 

Conclusie: Het plangebied is geschikt als broedgebied voor enkele algemene vogelsoorten. In 

ieder geval broedt er een ekster in het plangebied en daarnaast is er een territorium aanwezig 

van een grote bonte specht. Om effecten op broedvogels in het kader van de Flora en- faunawet 

te voorkomen, verwijzen we graag naar de quickscan voor de mogelijke maatregelen. Deze 

maatregelen moeten opgenomen worden in een ecologisch werkprotocol. 

 

Zoogdieren 

In de wijde omgeving komen de volgende algemene grondgebonden zoogdiersoorten voor: 

haas, konijn, egel, mol, vos, wezel en bunzing; dit zijn algemeen beschermde tabel 1-soorten 

(telmee.nl, 2015). Voorts komen er zeer waarschijnlijk de volgende algemene, licht beschermde 

(tabel 1) grondgebonden zoogdieren voor: bosmuis, rosse woelmuis, aardmuis, veldmuis, 

bosspitsmuis en huisspitsmuis. Deze soorten hebben vergraafbare grond nodig (behalve haas 

en egel), en open terrein in de vorm van weilanden afgewisseld met bosjes. Tijdens het 
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veldbezoek is geconstateerd dat deze habitats voorkomen in het plangebied. Tijdens het 

veldbezoek zijn sporen aangetroffen van de mol en er is een haas gezien. 

 

Conclusie: Er is geschikt habitat voor beschermde grondgebonden zoogdieren in het plangebied. 

Dit zijn alle tabel 1 soorten waarbij effecten voorkomen kunnen worden wanneer er gewerkt 

wordt volgens de zorgplicht. Deze voorwaarde moet opgenomen worden in een ecologisch 

werkprotocol. 

 

Vleermuizen 

Gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, laatvlieger, 

watervleermuis en meervleermuis worden verwacht in de omgeving van de planlocatie 

(vleermuis.net, 2015). Vleermuizen zijn zwaarbeschermd; zij vallen allemaal onder tabel 3 van de 

Flora- en faunawet. Tijdens het veldbezoek zijn enkele scheuren en spleten in bomen 

aangetroffen, vooral in het bosje grenzend aan de schooltuinen, zie het groene kader in figuur 1. 

De bomen in de bosje worden niet gekapt. Spleten in bomen zijn vooral geschikt voor ruige 

dwergvleermuizen, grootoorvleermuizen, watervleermuizen en rosse vleermuis. De Amstel (en 

haar oevers) is geschikt foerageergebied voor bovengenoemde vleermuissoorten. Als 

voorwaarde geldt dat de werkzaamheden overdag plaatsvinden en dat de bomen in het groene 

kader blijven staan, waardoor er geen verstoring van verblijfplaatsen en foeragerende individuen 

plaatsvindt. 

 

Conclusie: er zijn geschikte verblijfplaatsen aanwezig voor bovengenoemde voorkomende 

soorten waardoor voorkomen moet worden dat deze bomen (in het groene kader) beschadigd of 

verwijderd worden. Deze bomen staan buiten de 10 meter-zone. Deze voorwaarden moeten 

opgenomen worden in een ecologisch werkprotocol. Omdat er overdag gewerkt wordt, zal er 

verder geen verstoring zijn van foeragerende vleermuizen.  

 

Reptielen 

In het plangebied is geen geschikt habitat aanwezig voor de ringslang (waterrijke habitat, met 

voldoende waterplanten en overgang naar hogere gronden). Ook zijn er geen broedhopen voor 

de ringslang aanwezig. De ringslang wordt op basis van bekende verspreidingsgegevens niet 

verwacht in het plangebied (RAVON, 2015). Verder worden er geen beschermde reptielen 

verwacht in het plangebied. 

 

Conclusie: er is geen geschikt habitat voor beschermde reptielen aanwezig in het plangebied en 

deze worden daarom niet verwacht. 

 

Amfibieën 

Kleine watersalamander, gewone pad, middelste groene kikker, bruine kikker (tabel 1-soorten) 

en de zwaar beschermde rugstreeppad (tabel 3) komen voor in de directe omgeving van het 

plangebied (RAVON.nl, 2015). Er zijn geen amfibieën aangetroffen tijdens het veldbezoek. Al 

deze soorten hebben een waterrijke omgeving nodig met een overgang naar landhabitat met 

bosschages en oevervegetatie. De rugstreeppad komt voornamelijk voor op zandgronden in de 

directe omgeving van kleine plasjes en wateren. De kleine watersalamander komt voor in 

kleinschalige cultuurlandschappen met ondiepe, stilstaande tot zwak stromende watertjes. De 

gewone pad leeft in de directe omgeving van poelen en sloten met ruigtes en overhoekjes. De 

groene en bruine kikker komen voor in onbeschaduwde, ondiepe oeverzones met bosjes en 

ruigtes in de directe omgeving. Amfibieën planten zich niet graag voort in visrijke rivieren, er 

zullen dan ook weinig amfibieën in de oeverzone van de Amstel leven.  
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Conclusie: De sloten en wateren die aansluiten op de teensloot van de Amsteldijk bestaan uit 

flauw aflopende oevers met oevervegetatie. Dit is geschikt leefgebied voor de bruine kikker, 

gewone pad middelste groene kikker en kleine watersalamander (alle tabel 1 soorten). Door 

zorgvuldig te werken, volgens de zorgplicht, kunnen effecten op deze soorten voorkomen 

worden. Op basis van de literatuur is de rugstreeppad in het plangebied (10 meter binnen de 

directe omgeving van de dijk) niet aangetroffen. Omdat de rugstreeppad wel in de directe 

omgeving van het plangebied voorkomt en daarmee mogelijk het plangebied kan koloniseren, zal 

zorgvuldig in de gaten moeten worden gehouden of de rugstreeppad zich vestigt in het 

plangebied (om te voorkomen dat de werkzaamheden de rugstreeppad verstoren in zijn 

overwinterings- of voortplantingshabitat). Dit moet worden opgenomen in een ecologisch 

werkprotocol.  

 

Vissen 

Uit gegevens van de Ravon blijkt dat de bittervoorn (tabel 3) en de kleine modderkruiper (tabel 2) 

voorkomen in het plangebied. De kleine modderkruiper stelt geen hoge eisen aan de bodem en 

komt voor in zoete wateren, stromend en stilstaand. De bittervoorn komt voor in bredere 

watergangen en sloten met een rijke onderwatervegetatie. Met een Ravon-net is 

steekproefsgewijs bemonsterd op het voorkomen van deze twee beschermde soorten; de kleine 

modderkruiper en de zwanenmossel (gastheer van de bittervoorn) zijn inderdaad aangetroffen 

tijdens het veldbezoek, zie figuur 10. Wanneer er in de sloten wordt gewerkt zal er tijdens het 

uitvoeren van de dijkverbetering voor de kleine modderkruiper (tabel 2) en de bittervoorn (tabel 

3) en zijn gastheer (zie figuur 9) zorgvuldig en strikt gewerkt moeten worden, volgens een 

ecologisch werkprotocol.  
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Figuur 9. Steekproefsgewijs bemonsterd langs rode lijnen. 

Conclusie: bittervoorn en kleine modderkruiper komen voor in het plangebied. Wanneer er 

gewerkt gaat worden in de watergangen zal er strikt gewerkt moeten worden volgens een 

ecologisch werkprotocol.  

 

 
Figuur 10: gewone zwanenmossel, gastheer van de bittervoorn, gevonden in het plangebied. 
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Figuur 11: Kleine modderkruipers aangetroffen in het plangebied  

Insecten en ongewervelden 

Beschermde dagvlindersoorten en libellen komen vooral voor in duinen, heiden, bossen, 

struwelen, moerassen en langs rivieren en beken. Vaak komen de minder algemene, 

beschermde soorten voor in hoogveen- en duingebieden of in schraallanden. Dit soort habitat 

ontbreekt in het plangebied. Tijdens het veldbezoek is er steekproefsgewijs bemonsterd op het 

voorkomen van beschermde waterdieren, deze zijn niet aangetroffen. De platte schijfhoren wordt 

op basis van verspreidingsgegevens (stichting Anemoon, 2011) niet verwacht in het plangebied. 

Alleen de algemene poelslak is aangetroffen in de aangrenzende sloten van de teensloot van de 

Amsteldijk.  

 

Conclusie: door het ontbreken van geschikt habitat, worden beschermde insecten of andere 

ongewervelden niet verwacht in het plangebied. 

 

Natura 2000 en NNN 

Het dichtstbijzijnde Natura 2000 gebied is Botshol en ligt op meer dan 7 kilometer afstand. 

Effecten op de natuurwaarden waarvoor Botshol is aangewezen door de zeer lokale 

werkzaamheden aan de kade worden niet verwacht en kunnen op voorhand uitgesloten worden.  

Wat betreft NNN geldt dat dit niet binnen de begrenzing van het plangebied valt. Het groen wat 

aanwezig is binnen in het plangebied (rode kader) is niet bestemd als NNN. Effecten op de 

waarden van NNN vallen daarmee buiten de invloed van de werkzaamheden waardoor effecten 

uitgesloten kunnen worden.  
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Figuur 12. NNN rondom het plangebied (rode kader) in donkergroen. 

3. 3 Conclusie 

Voor het werken langs de Amsteldijk (in de oevers en in het water) zal er een ecologisch 

werkprotocol opgesteld moeten worden om effecten op de beschermde rugstreeppad, bittervoorn 

en kleine modderkruiper (wanneer er gewerkt wordt in de sloten) te voorkomen.  

 

Soort/soortgroep Mogelijk effect Overtreding 

Ffwet? 

Te nemen 

maatregel of 

noodzaak 

vervolgonderzoek 

Ontheffing nodig? 

Flora (T1) grote 

kaardenbol 

Vernietigen of 

beschadigen 

individuen 

Ja, artikel 8 Voor kaardenbol 

geldt de zorgplicht. 

Planten ontzien waar 

mogelijk, plant de 

kans geven om zaad 

te zetten (juli- 

augustus) 

Nee 

NNN 

NNN 
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3.4 Bronnen 

 

• www.telmee.nl 

• http://www.vleermuis.net/vleermuissoorten/meervleermuis.html 

• http://www.ravon.nl/ 

• http://soortprotocollenflora-enfaunawet.stowa.nl/documents/soortprotocollenflora-

enfaunawet/platteschijfhoren.pdf 

• http://maps.noord-holland.nl/extern/gisviewers/groenprojecten/desk.htm 

Vogels (T3) o.a. 

waterhoen, grote 

bonte specht en 

winterkoning  

Vernietigen nesten 

en doden of 

verwonden jongen 

Ja, artikel 9 en 11  Vroegtijdig beginnen 

Werken buiten 

broedseizoen en 

anders ongeschikt 

maken voor het 

broedseizoen begint.  

Het verkrijgen van 

een ontheffing 

t.a.v. broedvogels 

is niet mogelijk. De 

overtreding moet 

dus worden 

voorkomen. 

Grondgebonden 

zoogdieren (T1) 

Haas en vos, 

egels, mol, 

muizen en 

spitsmuizen 

Tijdelijk verstoren 

en deels 

vernietigen van 

deel van leefgebied 

ja, artikel 9 en 11 Voldoen aan de 

zorgplicht. Waar 

mogelijk gefaseerd 

werken. Zoveel 

mogelijk buiten 

voortplantingsseizoe

n werken (april- juli) 

n.v.t. 

Vleermuizen (T3)  

gewone en ruige 

dwergvleermuis, 

gewone 

grootoor, 

laatvlieger, 

water- en 

meervleermuis  

Mogelijk effect op 

foerageergebied of 

vliegroute 

Mogelijke 

vernietiging 

verblijfplaatsen (bij 

kap bomen) 

Ja, artikel 11 Er is voldoende 

foerageergebied in 

de omgeving. Een 

voorwaarde is wel, 

dat er niet in het 

donker gewerkt mag 

worden ter hoogte 

van de  

Bomen met 

verblijfplaatsen 

vleermuizen sparen. 

n.v.t. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amfibieën, 

reptielen en 

vissen (T2 en T3) 

rugstreeppad, 

kleine 

modderkruiper 

en bittervoorn 

Mogelijk vernietigen 

voortplantingsplaats

en en onopzettelijk 

doden of 

verwonden 

individuen 

Ja, artikel 9 en 11 Zoveel mogelijk 

werken buiten het 

kwetsbare seizoen 

en een kant op 

werken en 

aanvullend vissen 

wegvangen en 

uitzetten buiten 

invloed van 

werkzaamheden. 

Nee, strikt werken 

volgens een 

ecologisch 

werkprotocol. 

Insecten en 

andere 

ongewervelden 

 

Geen 

 

 

nee n.v.t. n.v.t. 
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4. Cultuurhistorische waarden 

Auteur: Johanna Bouma 

Collegiale toets: Michiel Brink 

 

4.1 Algemene beschrijving gebied rondom de Riekermolen 
Op onderstaande kaart uit 1852 is het ontginningspatroon van de Binnendijksche polder te zien; 
de typische strokenverkaveling loopt vanaf de Amsteldijk naar de Wetering. De Kalfjeslaan (of ’t 
Kleine Loopveld) is een historische weg/laan die al eeuwenlang een belangrijke verbindingsweg 
is tussen de Amsteldijk richting de Amstelveenseweg en Amsterdamseweg. Langs de dijk waren 
een aantal boerderijen of landhuizen aanwezig.  
Waar nu restaurant ‘Kleine Kalfje’ is stond vroeger een tolhuis. De Amsteldijk was toen één van 
de weinige toegangsroutes naar Amsterdam, wat van de Kalfjeslaan een populair wandelpad 
maakte. Jan Claeszoon Kalf stichtte rond 1670 zijn café ‘Het Kalfje’, wat eeuwenlang een 
geliefde plek zou worden voor passanten als café, herberg en restaurant.  
‘Het Oude Kalfje’ is afgebroken in de jaren zestig en het terrein is op dit moment onderdeel van 
de Ecologische Hoofdstructuur.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 13  kaart uit 1852

4
, het rode vierkant geeft de locatie van het studiegebied aan 

Figuur 13: Kleine loopveld, beplant met elzen en essen
5
   Figuur 144: locatie van de voormalige herberg

6
 

4
 www.topotijdreis.nl 
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Figuur 155: kaarten uit de jaren 1950, 1962, 1970 en 2000

7
: de verandering van het open polderlandschap 

door de uitbreiding van Amsterdam is hier goed te zien. Langs de dijk zijn geen woningen gebouwd. 

4.2 Bijzondere elementen 

Riekermolen Rijksmonument 

De Riekermolen is een Rijksmonument, geregistreerd onder nummer 6858. In 1636 werd door 

Dijkgraaf en Hoogheemraden van het Hoogheemraadschap Rijnland aan de inwoners van 

Sloten, de Vrije Geer en Rieck vergunning verleend om hun landen te bepolderen en te bemalen 

met een “bequame achtkante wint watermolen”. De molen bemaalde tot in 1932 de ca. 395 ha 

grote Riekerpolder op windkracht. In dat jaar werd naast de molen een motorgemaal met 

centrifugaalpomp gebouwd, dat de taak van de molen overnam. 

De naoorlogse westelijke stadsuitbreidingen van Amsterdam maakten vergroting van de Nieuwe 

Meer ten behoeve van de zandwinning nodig. Dit had tot gevolg dat een groot deel van de 

Riekerpolder - vroeger ook wel Sloterbuitenpolder genoemd - tot water moest worden vergraven. 

5
 http://onh.nl/nl-NL/media/onh_image_5487 

6
 http://www.studiokoning.nl/Foto_15/Kalfjeslaan.html 

7
 www.watwaswaar.nl 

8
 http://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl 
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De vanaf 1932 stilstaande maar steeds goed onderhouden molen kon op zijn plaats niet 

gehandhaafd blijven; daarom werd hij in 1956 afgebroken. 

Het gemeentebestuur van Amsterdam besloot vervolgens de molen aan de westkant van de 

Amstel bij het Kalfje te herbouwen. In 1961 werd het werk door de fam. Poland voltooid en 

sindsdien is de molen vrij regelmatig in gebruik voor uitmaling voor de waterverversing van 

Buitenveldert.  

Helaas is de overplaatsing van de molen geen succes gebleken; de windvang van de molen is 

na 1961 sterk afgenomen als gevolg van de op enige afstand verrezen hoogbouw maar vooral 

vanwege de vele beplanting in de omgeving9. Voordat de Riekermolen op deze plek werd 

herbouwd, was geen andere molen op de plek aanwezig. 

Figuur 166: de Riekermolen, foto: Martijn Scholtens 

 

9
 http://www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=638 
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Monumentale bomen 

Langs de dijk staan zes monumentale bomen die 80 tot 100 jaar oud zijn.  

Figuur 177: kaart met monumentale bomen, gemeente Amsterdam (bewerkt)
10

 

Meest noordelijk deel staat een groepje van 3 veldiepen die een restant zijn van de vooroorlogse 

iepenbeplanting langs de Amstel. De bomen zijn de oudste iepen langs de Amstel en bepalend 

voor de karakteristiek van de omgeving. Ze hebben grote landschappelijke waarde11. 

De twee paardenkastanjes maakten vroeger deel uit van de beplanting rondom de uitspanning 

‘Het Oude Kalfje’. De twee kastanjes zijn beeldbepalende bomen langs de Amstel in een 

landelijke omgeving12. 

De Amerikaanse linde is een oude knotboom van ongeveer 95 jaar. Het is een zeer hoge boom 

die behoord tot de oudste bomen van het stadsdeel. Ooit maakte deze knotlinde deel uit van een 

rij lindes die langs de voormalige herberg ‘Het Oude Kalfje’ stonden13.  

Figuur 188: de monumentale bomen: iepen, kastanjes en linde 

 

10
 http://maps.amsterdam.nl/monumentaal_groen/ 

11
 http://maps.amsterdam.nl/monumentaal_groen/Downloads/boom%20211403+.pdf 

12
 http://maps.amsterdam.nl/monumentaal_groen/Downloads/boom%20211406+.pdf 

13
 http://maps.amsterdam.nl/monumentaal_groen/Downloads/boom%20211408.pdf 
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4.3 Conclusies en aanbevelingen 

Onderstaande conclusies en aanbevelingen hebben grote overeenkomsten met de conclusies en 

aanbevelingen over de landschappelijke waarden, omdat de cultuurhistorie en landschap nauw 

met elkaar verbonden zijn. 

 

Dijk 

De dijk is een cultuurhistorisch lijnelement. Het hoogteverschil tussen de dijk en de binnendijkse 

polder is nauwelijks meer herkenbaar door de ophoging van de polder, omdat het talud tussen 

de dijkkruin en het park zeer flauw is. Waar mogelijk is het gewenst om het binnendijkse talud 

van de dijk meer zichtbaar te maken. Dit zou bijvoorbeeld kunnen wanneer de dijkkruin 

eventueel zou moeten worden opgehoogd.  

De Kalfjeslaan is al eeuwenlang verbonden met de dijk een is cultuurhistorisch waardevolle lijn 

en karakteristieke laan in het landschap. 

  

Monumenten 

De Riekermolen is op zichzelf een zeer waardevol historisch bouwwerk en Rijksmonument, maar 

heeft geen tot weinig relatie met de locatie. Aan de voor- en achterzijde van de molen is water 

aanwezig, wat de functie van bemaling zichtbaar maakt en daarom waardevol is. 

De monumentale bomen hebben een grote cultuurhistorische waarde, omdat zij de dijk al bijna 

een eeuw markeren. Daarnaast markeren ze de historie van de plek waar de voormalige herberg 

‘Het Oude Kalfje’ gestaan heeft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 19: kaart met landschappelijke- en cultuurhistorische waarden 
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4.4 Bronnen 

• Archeologisch Bureauonderzoek, Plangebied Buitenveldert, BO-11-093 Amsterdam 

2011, gemeente Amsterdam;  

• www.topotijdreis.nl; 

• www.watwaswaar.nl; 

• www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=638; 

• maps.amsterdam.nl/monumentaal_groen/; 

• monumentenregister.cultureelerfgoed.nl; 

• http://onh.nl/nl-NL/verhaal/12501/de-populaire-laan-van-kalf; 

• www.restaurantkleinkalfje.nl/eeuwenlang-genieten-amstel/ 

• http://www.studiokoning.nl/Foto_15/Kalfjeslaan.html 

• http://www.opdekaart.amsterdam.nl/bma/monumenten2014?zoom=7&lat=483156&lon=1

22127&view=map_and_results&selectedFeature=point_3234640 
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5. Archeologie 

Het dijktraject rondom de Riekermolen ligt volledig binnen de grenzen van de gemeente 

Amsterdam. Al het archeologisch onderzoek binnen de gemeente wordt gedaan door het Bureau 

Monumenten en Archeologie (BMA) en niet door derden.  

Reinoud van der Zee van ADC Archeoprojecten heeft contact gehad met de BMA over de 

dijkverbetering. Gezien de ingrepen van de dijkverbetering nog niet duidelijk zijn, wordt een 

waardestelling/quickscan niet uitgevoerd door de BMA. Wel is er verwezen naar het gemeentelijk 

beleid voor deze locatie, zodat een indruk van de archeologische verwachtingswaarden en het 

beleid gekregen kan worden. 

In de rapportage Archeologisch bureauonderzoek Plangebied Buitenveldert 2013, Stadsdeel 

Zuid, BO-11-093 Amsterdam 2011 zijn de uitkomsten van een eerder uitgevoerd 

bureauonderzoek beschreven. Op figuur 21 is te zien dat het gebied rondom de Riekermolen 

binnen het onderzoeksgebied gelegen is.  Hieronder zijn de conclusies uit de rapportage 

overgenomen: 

 

Conclusies verwachtingsmodel14 

Op basis van bovenstaande inventarisatie zijn binnen het Plangebied Buitenveldert 2013 

materiële overblijfselen te verwachten die samenhangen met de ontginnings- en 

gebruiksgeschiedenis van de 11de tot in de 20ste eeuw. Er kunnen in het gebied 

verkavelingssloten of losse vondsten verwacht worden. De archeologische sporen van 

landgebruik en losse vondsten vertonen in de regel een wijde verspreiding en een lage trefkans. 

In het westelijke en oostelijke gedeelte van het plangebied kunnen langs de Amstelveense weg 

en langs de Amsteldijk sporen voorkomen die verband houden met de voormalige boerderijen 

en/of buitenplaatsen in het plangebied. Deze laten archeologische sporen na in de vorm van 

structuren met een hoge trefkans. Het kan hier gaan om ophogingen, funderingen, tuinaanleg, 

losse vondsten en afval. Ten aanzien van de archeologische kwaliteit van de ondergrond van het 

plangebied moet worden opgemerkt dat de 20ste eeuwse bebouwing eventuele archeologische 

sporen kan hebben verstoord. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figuur 20: 
Archeologische 
verwachtingswaarden

14

, de toelichting bij de 
legenda en uitleg staat 
op de volgende 
pagina’s. 

14
 Archeologisch Bureauonderzoek, Plangebied Buitenveldert, BO-11-093 Amsterdam 2011, 

gemeente Amsterdam 
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Op basis van de historisch-topografische inventarisatie zijn binnen het Plangebied 

Buitenveldert 2013 voornamelijk materiële overblijfselen te verwachten die samenhangen met de 

ontginnings- en gebruiksgeschiedenis van de 11de/12de tot in de 20ste eeuw. Dit leidt tot een 

verwachtingskaart van archeologische materiële neerslag voor het plangebied15. 

 

Archeologische verwachtingszones op basis van cultuurhistorische informatie 

Het plangebied kent zeven verwachtingszones: 

 

 
 

 

15
 Archeologisch Bureauonderzoek, Plangebied Buitenveldert, BO-11-093 Amsterdam 2011, 

gemeente Amsterdam 
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Vervolg:  

Een archeologisch onderzoeksrapport is noodzakelijk, tenzij de ingreep kleiner zijn dan een 

bepaalde oppervlakte of diepte. Aandachtspunt bij onderstaande kaart is dat het woordje ‘of’ 

gelezen moet worden als ‘en’. Dus pas als aan beide voorwaarden niet wordt voldaan is 

onderzoek vereist. 
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6. Gevolgen uitbreiding plangebied voor vergunningenoverzicht  

Ter hoogte van de uitbreiding van het plangebied, zie figuur 1 en 2, geldt het bestemmingsplan 

Buitenveldert 2013, opgesteld door Stadsdeel Zuid, gemeente Amsterdam. Dit bestemmingsplan 

levert geen extra beperkingen op dan al in het Vergunningenoverzicht Amsteldijk Noord 

20141222 zijn opgenomen. Het bestemmingsplan Buitenveldert 2013 bevat een 

aanlegvergunningstelsel voor de functies ‘waarde-archeologie’ en ‘hoofdgroenstructuur’.  

Dezelfde vergunningen als in het Vergunningenoverzicht Amsteldijk Noord 20141222 dienen te 

zijner tijd aangevraagd te worden. Voor de sloop- en omgevingsvergunningaanvraag levert dit 

geen extra werk op, aangezien dit pas na de aanvraag in het Omgevingsloket  gescheiden en 

aan de twee gemeenten aangeleverd wordt. Eventuele ontheffingen in het kader van de 

Algemene Plaatselijke Verordening (APV) dienen wel gescheiden bij twee gemeenten 

aangevraagd te worden. Wanneer gewerkt wordt aan de weg of in de grond is in de gemeente 

Amsterdam aanvullend een WIOR-vergunning nodig. WIOR staat voor Werken in de Openbare 

Ruimte. Dit is een aanvulling op het Vergunningenoverzicht Amsteldijk Noord 20141222. 

Tevens dient er rekening mee gehouden te worden dat twee gemeenten bevoegd gezag zijn 

voor aan te vragen vergunningen, waardoor mogelijk meerdere (voor)overleggen en 

voortgangsoverleggen plaats moeten vinden. Het is mogelijk om een afspraak met de twee 

gemeenten samen te maken, zodat vanuit de gemeenten gezamenlijk gereageerd wordt op de 

aanvraag. 

 

Telefonisch overleg gemeente Amsterdam 

Het dijkversterkingsproject is in een kort telefonisch overleg besproken met een van de 

vergunningverleners van het Stadsdeel Zuid. Aangegeven is dat het project al deels is 

voorbereid en ten aanzien van een aantal van de benodigde vergunningen reeds is 

voorbesproken met de gemeente Amstelveen. De vergunningverlener was verheugd om nu al op 

de hoogte gebracht te worden. De benodigde vergunningen zijn beknopt doorgesproken en de 

gemeente deelt de conclusies van de analyse. Te zijner tijd moet in een vooroverleg worden 

geanalyseerd welke vergunningen precies nodig zijn. Dit is afhankelijk van het (definitieve) 

ontwerp van het project.  

Het stadsdeel is op de hoogte van de mogelijkheid om de beoordeling van de 

vergunningaanvraag en de communicatie gecoördineerd te laten verlopen. Het stadsdeel staat 

hier positief tegenover. Er is afgesproken dat wanneer het (definitief) ontwerp gereed is, weer 

contact opgenomen wordt met het Stadsdeel om samen met de gemeente Amstelveen af te 

stemmen of coördinatie wenselijk is. Intern zal het Stadsdeel bekijken hoe coördinatie bij andere 

projecten is toegepast. Op dit moment was het voor het Stadsdeel nog niet mogelijk om een 

contactpersoon aan te wijzen voor dit project. 
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