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27 september 2016, 19.30 - 21.00 uur 
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Hoofdkantoor Waternet, zaal B9.12 
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Nicole van Buuren, Alexandra Stodel, Cor Molleman, Rick Schultz, Wim Roozenbeek, 

Henk Kooij, Cor Portengen, Renske Peters, Gerard Korrel, Nico van den Berg, 

Jesse Stammers, Maartje Faasse, Esther Kruik, Suzan Nij Bijvank 

 

Afwezig 

Anton Leeuwenberg, Ria van Brummelen, Roel Verhagen, Annemiek van der Steen, 

Mariska Volkmaars, Frans Janssen, Stefan van Remortel 

 

 

 

 

 

 

 
 

Datum 

17 oktober 2016 

 

Contactpersoon 

S.T. Nij Bijvank 

amsteldijk@ waternet.nl 

 

Doorkiesnummer 

020 608 60 19 

 

Ons kenmerk 

16.093985 

 

Projectnummer 

01.0374-002 

 

Onderwerp bespreking 

tweede overleg klankbordgroep 

Amsteldijk 

 

  
 

1 Opening Gerard Korrel (dagelijks bestuur AGV) en vorig verslag 

Gerard Korrel is namens het CDA lid van het algemeen bestuur (AB, 30 leden) en 

ook van het dagelijks bestuur (DB, 5 leden en dijkgraaf) van het waterschap. Hij heeft 

zo’n 570 kilometer aan dijken in zijn portefeuille, waaronder de Amsteldijk. 

 

De Amsteldijk is een bijzondere dijk: niet alleen omdat er vijf kilometer weg op ligt, 

maar ook omdat er veel verschillende belangen spelen. Vandaar de oprichting van 

een klankbordgroep. De startnotitie is goedgekeurd door het AB. De volgende stap is 

de afweging van de varianten en de uitwerking van de voorkeursvariant in het 

ontwerpdijkverbeteringsplan (ODVP). 

2 Voorstellen 

De klankbordgroep is vandaag als volgt vertegenwoordigd: 

 Nicole en Alexandra  namens Amsteldijk Noord 

 Cor M. en Rick   namens gemeente Amstelveen 

 Renske     namens Beschermers Amstelland 

 Henk en Cor P.   namens de Groenraad 

 Wim    namens Groengebied Amstelland 

3 Vaststelling agenda en verslag 

Op verzoek van Nicole wordt punt ‘5.2 Steigers’ aan de agenda toegevoegd. 
 

Opmerkingen m.b.t. vorig verslag (d.d. 30 mei jl.): 

 In plaats van Anton Leeuwenberg was niet Alexandra Stodel aangeschoven 

zoals verwoord (zij was afwezig). 

 Het standpunt van Nicole dat bewonersvereniging Amsteloever bezwaar heeft 

tegen een verlaagd Jaagpad, is per abuis niet meegenomen.  
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4 Verlaging Jaagpad 

Maartje Faasse (projectleider boezemsysteem bij Waternet) vertelt over haar 

onderzoek naar de mogelijkheden/kansen voor waterberging die verlaging van het 

Jaagpad biedt. In 1960 is voor het laatst de Amsteldijk verhoogd: de aanstaande 

dijkverbetering biedt kansen om het vergroten van de waterberging te koppelen. 

 

Aanleiding 

Het regent steeds vaker en meer. Normaal wordt het water onder vrij verval via de 

Amstel naar IJmuiden afgevoerd. Bij bijv. springvloed en veel neerslag komen we wel 

eens afvoermogelijkheden tekort, waardoor de waterstand stijgt in het Amsterdam-

Rijnkanaal en de Amstel. Onder zeer extreme omstandigheden kan het water in de 

Amstel veertig centimeter stijgen. De rivieren zijn relatief smal: dit veroorzaakt 

weerstand waardoor het water minder snel weg kan stromen. Daarom zijn we op 

zoek naar mogelijkheden om de boezem te vergroten. Als het Jaagpad verlaagd 

wordt, kunnen we bij extreme situaties het water langer vasthouden voordat de dijken 

in het gebied dreigen te overstromen. De verwachting is dat het Jaagpad dan een tot 

drie keer per jaar onder water staat, afhankelijk van hoe hoog het Jaagpad ligt. 

 

Andere opties 

Er wordt ook op andere manieren geprobeerd om de weerstand van de boezem te 

verkleinen. Bijv. het stroomlijnen van de bruggen richting gemaal Zeeburg. Dit 

gemaal kan in noodgevallen water naar het IJmeer pompen, maar dit is onvoldoende 

bij echte calamiteiten. Waterbergingen voor de boezem in de Middelpolder zijn geen 

optie, evenals in de bebouwde kommen.  

 

Reacties KBG 

 Nicole geeft aan dat bewonersvereniging Amsteloever, waar zij bestuurslid 

van is, tegen verlaging van het Jaagpad is, omdat deze strook gebruikt 

wordt voor parkeren en als uitwijkmogelijkheid voor fietsers. Het gaat hier 

om de strook tussen de weg en het Jaagpad. 

 Henk: 17 november vindt een kennisavond plaats over waterbergingen.  

 Wim vindt het Jaagpad weglaten geen optie vanwege de historische waarde 

en belangrijke recreatieve functie. Blijft het pad bruikbaar indien het een à 

drie maal per jaar onder water staat?  

 De golfslag van schepen moet niet vergeten worden. 

 Alexandra: onlangs zijn werkzaamheden uitgevoerd aan de 

beschoeiing/rietkragen t.h.v. Amsteldijk Noord nr. 170: was dat in het kader 

van de waterberging? Antwoord: nee, dat betrof een afkalvende oever. 

 

Maartje neemt de wensen mee in haar onderzoek. 

5 Ontwikkelingen dijkverbetering 

De startnotitie, een kader voor het te verrichten onderzoek, is goedgekeurd door het 

bestuur. We gaan nu samen met de omgeving de varianten uitwerken voor in het 

ontwerpdijkverbeteringsplan (ODVP). In de startnotitie stond nog een ruwe schatting 

van de financiën: in het ODVP zal deze verfijnd worden. 

 

Nicole heeft uit de onderzoeken niet kunnen opmaken hoe het met de hoogte van de 

dijk gesteld is. Volgens Nico bevat de startnotitie wel een tabel met gegevens over de 
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kwaliteit van de dijk per kilometer. Twee weken geleden zijn nieuwe parameters 

vastgesteld om de sterkte van de dijk te berekenen. Op basis van de nieuwe 

inzichten wordt de dijk opnieuw doorgerekend. 

 

Provincie Noord-Holland en Waternet voeren allebei in 2018 werkzaamheden uit 

rondom de brug in Ouderkerk. Er vindt aldus veel afstemming plaats. De brug blijft nu 

wel open. Ook de dijkverbetering in de dorpskern van Ouderkerk (aan de overkant 

van het project Amsteldijk) wordt in 2018 uitgevoerd. 

5.1 Varianten 

Nico licht de varianten aan de hand van sheets toe. Samen met de klankbordgroep 

worden voor- en nadelen opgesomd. 

 

Variant 1: dijk ophogen met grond 
voordelen nadelen 

ruimtelijke inpassing in landschappelijk 
beeld 

weinig plek 

 ingrijpen in bestaande waarden (zoals 
bomen) 

 hoogteverschil, zeker bij lager gelegen 
huizen 

 

Variant 2: damwand plaatsen 
voordelen nadelen 

geen ingrijpen in 
natuur/archeologie/bomen 

nadeel voor grondwaterstand: oplossing 
zoeken voor doorwateren 

gaat langer mee (70-100 jaar: grond 30 
jaar) 

niet automatisch een natuurvriendelijke 
oever 

kabels, leidingen en weg kunnen blijven 
liggen 

 

sneller te zetten  

weg hoeft niet afgezet te worden  

op lange termijn goedkoper  

 

 Een damwand is vanwege de impact bijna nooit de voorkeursvariant van het 

waterschap: het is zeer uitzonderlijk dat deze optie bij dit project in beeld 

komt.  

 De dijk is eigendom van het waterschap. Indien er werkzaamheden op 

particuliere percelen plaatsvinden, zal er met de eigenaar een 

overeenkomst met uitvoeringsafspraken opgesteld worden. 

 Cor: over zo’n twintig jaar moet de weg opnieuw geasfalteerd worden, dan 
moet de fundering wellicht ook vernieuwd worden. 

 Nicole: Cor, kan de gemeente het zware verkeer (belastend voor weg) op 

de dijk aanpakken?  

 Renske: moeten we nu niet meer weten over de fundering van de dijk? 

 Er wordt rekening gehouden met het feit dat niet alle huizen onderheid zijn. 

We onderzoeken alle niet-waterkerende objecten en bij risico’s worden bijv. 
trillingmeters geplaatst. 

 Rick: wordt de ruimte tussen damwand en rijbaan opgevuld? 

 Aandachtspunt: de afwatering tussen het Jaagpad en de weg i.v.m. 

parkeren. 



  

 

  
 

 

Verslag 
 

 
 

 

  
 

Datum 

17 oktober 2016 

 

Ons kenmerk 

16.093985 

 

Pagina 

4  van  5 

 

  
 

5.2 Steigers 

Nicole vraagt zich af wat er met de steigers en bootjes van bewoners gaat gebeuren 

tijdens de werkzaamheden. Enkele jaren geleden zijn ze bij baggerwerkzaamheden 

verwijderd en teruggeplaatst. Nico antwoordt dat dit wordt meegenomen in de een-

op-eengesprekken en het omgevingsconvenant. 

 

De Amstel is eigendom van de provincie Noord-Holland (beroepsvaart). Volgens Wim 

worden steigers vergund door zowel provincie, gemeente als waterschap. 

6 Glasvezel 

Nico wijst de bewoners op Gebiedscoöperatie O-gen (Breedband.o-gen.nl): een 

initiatief om glasvezel in het buitengebied te realiseren. De dijkverbetering biedt een 

mooie kans om glasvezel mee te leggen (in beide varianten). Waternet kan helpen, 

maar de bewoners moeten zelf het initiatief nemen/contactpersoon instellen. 

Alexandra en Nicole leggen dit terug bij de bewoners die om glasvezel hebben 

verzocht. ACTIE Alexandra/Nicole 

 

Esther neemt de glasvezelwens ook mee in het overleg met de provincie morgen.  

 

De contacten met de nutsbedrijven zijn gelegd. De klicmelding is gedaan en we 

hebben in kaart wat er ligt aan kabels en leidingen. 

7 Communicatie 

Niet alle bewoners lezen de website www.agv.nl. Er wordt geopperd om te publiceren 

in stadsbaden in de hele regio over de dijkverbetering, waaronder het Amstelveens 

Nieuwsblad. ACTIE Waternet 

Renske e-mailt aan Jesse haar contactpersoon bij de Holland Media Combinatie. 

ACTIE Renske 

 

Jesse’s idee om een middag of avond in een café te zitten om bewoners te 

interviewen, wordt positief ontvangen.  

7.1 Bewonersavond/bewonersgesprekken 

In het najaar vindt de eerste informatieavond voor bewoners plaats. De tweede is in 

de fase van het ontwerpdijkverbeteringsplan. De uitnodiging wordt twee weken van 

tevoren verstuurd.  

 

Het eerste deel van de avond (20.00 – 21.00 uur) is plenair, daarna kunnen mensen 

informeel aan tafeltjes informatie krijgen. De tabel met de dijkkwaliteit per kilometer 

uit de startnotitie wordt gespecificeerd, maar welke maatregel precies per huis nodig 

is, is dan nog niet bekend. Wel zal bewoners worden verteld hoe de communicatie op 

perceelniveau zal plaatsvinden. 

 

Nico stimuleert dat de gemeente ook een informatieplek inricht om bijv. belangen te 

inventariseren, maar Rick vindt dat hij zonder ontwerp nog te weinig adequate 

informatie kan geven. 

 

http://breedband.o-gen.nl/
http://www.agv.nl/
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 De KBG vindt het erg belangrijk dat de dijkverbetering visueel gemaakt 

wordt tijdens de avond: posters, voor- en na foto’s, 3D-animaties, 

voorbeelden van andere projecten e.d. 

7.2 Hoe benaderen jullie de achterban? 

Nicole heeft als bestuurslid van bewonersverenging Amsteloever veel via de website 

Verenigingamsteloever.nl gecommuniceerd. Ze kan de leden nog e-mailen of zij nog 

punten hebben voor de bewonersavond, maar veel zaken die Nicole vanavond 

inbrengt, zijn al voortgekomen uit de laatste vergadering van de vereniging. 

 

Het is niet bekend hoe het contact tussen de vertegenwoordigers van Amsteldijk Zuid 

en de ondernemers met hun achterban verloopt (zijn afwezig). 

 

Jesse denkt graag mee met de leden van de klankbordgroep indien zij bijv. een poll 

of enquête willen uitzetten. 

8 Omgevingsconvenant Amsteldijk 

Er wordt een paragraaf opgenomen over steigers. 

9 Rondvraag 

 Renske: hoe is het met de kwaliteiten van de dijken gesteld in de rest van 

het gebied (Amstelland)?  

Antwoord: er een programma van aanpak tot 2024, waar de Amsteldijk 

onderdeel van uitmaakt. Waternet neem dit plan mee naar de 

bewonersavond. ACTIE Waternet  

 Renske: zijn er nog innovaties op het gebied van dijkverbetering?  

Antwoord: er zijn ontwikkelingen op het gebied van verankeringstechnieken 

(bijv. de pilot met JLD-ankers op de Ringdijk in de Watergraafsmeer). 

 Rick kan zich nog steeds moeilijk een beeld vormen van de dijkverbetering. 

Hij wil graag een document ontvangen met dwarsprofielen, foto’s, de voor- 

en na verschillen, 3D-schetsen, foto’s etc. ACTIE Waternet 


