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1 Opening 

Jesse opent de vergadering en heet iedereen welkom. In plaats van Anton 

Leeuwenberg is Alexandra Stodel aangeschoven.  

2 Voorstelronde en samenstelling  

De klankbordgroep is op dit moment als volgt samengesteld: 

 Annemiek en Mariska    namens Amsteldijk Zuid 

 Nicole en Anton/Alexandra  namens Amsteldijk Noord 

 Stefan en Frans    namens de ondernemers 

 Cor en Rick     namens gemeente Amstelveen  

 

Wellicht schuift in de toekomst nog iemand aan bij dit overleg m.b.t. het 

wegdek (vanuit gemeente, Remko …) en een technisch ingenieur.  
Ook de naam van buurtencyclopedie Piet de Graaf valt: hier is vanuit 

Waternet al eens mee gesproken.  

Nicole heeft contact gehad met Hans van Baren van Vereniging Brug tot Brug 

(actief Amstelzijde): besloten wordt dat deze belangen voldoende behartigd 

worden binnen de huidige samenstelling van dit overleg. 
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3 Introductie project 

Elke zes jaar vindt een dijkentoets plaats. Waar een sloot is, zit vaak een 

zwakke plek, maar specifieke vragen over de uitvoering kunnen in dit 

stadium nog niet beantwoord worden. 5 km Amsteldijk (alleen Amstelveense 

kant) is aan verbetering toe en ook voor AGV/Waternet is dit een groot 

project. De belangen van bewoners en ondernemers zijn erg belangrijk voor 

Waternet: een reden voor het in het leven roepen van deze klankbordgroep. 

 

Samenwerking 

Er gebeurt veel in de omgeving, dus afstemming met andere overheden is 

erg belangrijk i.v.m. de bereikbaarheid.  

 Waternet is op het moment ook bezig met een dijkverbetering aan de 

noordkant van de Amsteldijk/Ouderkerk.  

 Waternet werkt o.a. samen met de gemeente Amstelveen m.b.t. de 

weg;  

 en met de provincie Noord-Holland als het gaat om de brug bij 

Ouderkerk die op 1 januari 2019 af moet zijn i.v.m. werkzaamheden 

aan de A9. 

 De gemeente begint volgend jaar aan het verbeteren van de 

Beneluxlaan (o.a. nieuwe kruispunten, ondergrondse tram). Het 

verleggen van leidingen staat gepland in 2017 en het civieltechnische 

werk in 2018. 

 

De stadsregio bepaalt of een project mag starten en kan projecten 

stopzetten, want alles moet bereikbaar blijven. Waternet valt niet onder dit 

verband: een dijkverbetering valt onder de Crisis- en Herstelwet. De Amstel 

is erg belangrijke boezem. 

 

Proces 

Er zit veel in de grond (kabel, leidingen, archeologie) en dit wordt op dit 

moment in kaart gebracht. Alle onderzoeksresultaten wegen mee in de 

oplossingen die uiteindelijk worden uitgewerkt tot een ontwerp. De 

startnotitie is bijna gereed. Er vindt nu aanvullend natuuronderzoek plaats 

(er is geïnvesteerd in grondig extra onderzoek), binnenkort worden 

grondmonsters genomen en aanvullende toetsingen uitgevoerd.  

In de uitvoeringsfase wordt indien nodig per woning een bouwkundige 

opname (gevelinspectie, scheurvorming, funderingsonderzoek etc) gemaakt. 

 

Kabels & leidingen 

Waternet heeft een klic-melding aan de nutsbedrijven gestuurd die op dit 

moment kabels en/of leidingen in het betrokken gebied hebben liggen. In het 

najaar vindt een startoverleg plaats.  
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Onder de brug liggen veel datakabels volgens Stefan. Het achterland heeft 

een duidelijke wens aan o.a. Cor en Nicole meegegeven om ‘niet weer de 

boot te missen’ als het gaat om de aanleg van snel internet (glasvezel). 
Waternet kan bemiddelen, maar niet uitvoeren. Waternet kan vragen of een 

eventuele nieuwe aanbieder zich wil aansluiten bij het startoverleg. 

4 Verwachtingen 

 Graag zo min mogelijk ingrijpen in natuur. 

 De dijkverbetering aangrijpen voor verkeersmaatregelen i.v.m. 

explosief gestegen aantal touringbussen (weg is slechts zes meter 

breed: bij twee passerende bussen is er geen ruimte meer). 

 Dat als er gewerkt wordt, er ook gewerkt wordt (bijv. geen lege 

containerbak drie weken voor terras laten staan). Waternet let hier 

overigens speciaal op bij de keuze voor een aannemer. 

 Eerlijke communicatie: ‘nee’ is ook een antwoord. 
 Dat de dijk kundig verbeterd wordt: er is nu geen beschoeiing en 

bewoners vullen nu zelf de gaten bij. In de jaren ’60 is eens te veel 
zand gebruikt bij een wegverbetering: nog steeds last van. 

 Veel informatie, bijv. onderzoeksresultaten. 

 Het vergroten van de fietsvriendelijkheid (bijv. fietsstrook 

aanpassen?) 

 

Oplossingen voor het verbeteren van een dijk zijn meestal in grond: een 

damwand is een uiterste oplossing. Dit project kent veel verschillende 

situaties: er zijn dus ook verschillende oplossingen te verwachten. 

5 Omgevingsconvenant 

De omgeving moet kunnen zien wat er allemaal gaat gebeuren en waar AGV 

zich aan committeert. In een contract (levend document) tussen 

AGV/Waternet en alle partijen wordt vastgelegd wat de omgeving belangrijk 

vindt. Niet alle verzoeken zullen uitgevoerd kunnen worden, maar de intentie 

zal er zeker zijn. De klankbordgroep levert input m.b.t. de paragrafen: 

 

- glasvezel 

- bereikbaarheid 

- waterkant (beschoeiing verrot etc.) 

- Kunnen bewoners via crowdfunding een gedeelte meebetalen, om 

bijv. een damwand (mee) te financieren? (voorkeursoptie bewoners 

i.v.m. waardevastheid huis)  

- ligging van het Jaagpad: wordt deze lager en de dijk hoger? (i.v.m. 

verdwijnen parkeerplek) 
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- waterhuishouding (afwatering van weg/veel regenwater) 

- bomen 

- leidingen in dijk (zoals persriool, toekomst nog onbekend) 

- aanleg elektra (in holle buizen) steigers (gewenste voorziening i.v.m. 

groenwens van de gemeente vanaf 2020) 

- verkeersveiligheid (met name klachten over aantal bussen) 

- ratten- en muizennesten 

6 Communicatie 

In (waarschijnlijk) september wordt een bewonersavond georganiseerd.  

Communicatie met de klankbordgroep vindt plaats via e-mail. De leden van 

de klankbordgroep kunnen de verslagen verspreiden. 

Per perceel vindt een bewonersgesprek plaats, zodra er werkzaamheden op 

particuliere percelen plaatsvinden. Eventuele compensaties voor 

werkzaamheden worden in een overeenkomst vastgelegd: communicatie 

hierover volgt vanzelf.  

7 Planning en volgend overleg 

Half juli gaat de startnotitie naar het AGV-bestuur. Bij het volgende 

klankbordgroepoverleg (voor de bewonersavond in september) kan 

inhoudelijke info gegeven worden. De groep komt alleen samen bij 

ontwikkelingen: geen vast vergaderschema. 

De uitvoeringswerkzaamheden m.b.t. de dijkverbetering staan gepland in 

2018. 

8 Rondvraag 

 Stefan hoopt dat er ‘flexibel’ gedacht gaat worden bij het overwegen 

van de verbeteropties (bijv. bij moeilijke woningen): ‘Niet alleen in 

euro’s denken, maar ook af en toe als stukje maatwerk een damwand 

plaatsen.’ 
 Kan er af en toe een bestuurslid bij dit overleg aanschuiven?  

 Wordt het werk stilgelegd als er bijv. een beschermde muis wordt 

aangetroffen? Cor: ‘Tja, wet is gewoon wet.’ Stefan spreekt de wens 

uit dat met dit soort zaken praktisch wordt omgegaan. 

 De groep wordt graag op de hoogte gehouden van alle 

onderzoeksresultaten. 

 Wordt het gebied autoluw/eenrichtingsverkeer? Niemand is op de 

hoogte van specifieke informatie hieromtrent. 


