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Geachte mevrouw De Winkel,

Wij hebben het genoegen u bijgaand de volgende stukken te doen toekomen:

volgens afspraak

ter correctie en/of aanvulling

met verzoek om terugzending

ter goedkeuring

bestanden van onderstaande tekeningen

Hierbij ontvangt u conform afspraak met de heer Van Wijk het eerste concept VO op CD ROM.
Vertrouwende u voldoende te hebben ingelicht.

ter kennisneming/om te behouden

t.b.v. de vergadering/bespreking op

met verzoek om reactie, graag vóór

Diskettes meto
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1. Inleiding
In opdracht van de provincie Noord-Holland wordt de N236 tussen de Loosdrechtsedreef in
Amsterdam ZO (km 2,5) en het Noordeinde in 's-Gravenland (Gemeente Wijdemeren) (km
14,5) aangepast aan de huidige verkeersveiligheidsnormen. De weg wordt waar mogelijk 8,30
m breed. Dit betekent dat het wegvak over een lengte van ca. 12 km met ca. 1,0 meter moet
worden verbreed. Voor een aanpassing moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. In een
wijziging van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening is vastgelegd dat op alle ruimtelijke
plannen die effect (kunnen) hebben op het watersysteem de zgn. watertoets moet worden
uitgevoerd.
Het concept DO en concept Geotechnisch advies liggen ter beoordeling bij DWR. In nauw
overleg met DWR zullen de eventuele aanpassingen, waar het de waterhuishoudkundige en
vergunningstechnische aspecten betreft, in het ontwerp worden verwerkt.
Deze notitie, die een weergave is van de watertoets, is opgesteld volgens de wensen van DWR
zoals aangegeven in de bijlage "Uitgangspunten voor watertoets verbreding N 236" .

2. Oppervlaktewater
Voorschriften
Met betrekking tot de voorbereiding en uitvoering van de herinrichting zijn wij op de hoogte
van de van toepassing zijnde verordeningen en beleidsnota's. Met name zal het ontwerp
moeten voldoen aan de Keurvoorschriften en zijn van toepassing de beleidsnota's Dempingen
en Verhard Opperlak en Richtlijnen Inrichting en Gebruik. Ook wordt rekening gehouden met
de Scheepvaart verordening Noord-Holland 1995. En daar van toepassing zal rekening
worden gehouden met het Bouwstoffenbesluit (dempingen)

Betreffende polders
De N236 loopt door aan aantal polders te weten:
- Zuid Bijlmer regio Amsterdam

- Gein- en Gaasperpolder
- Aetschveldsche polder west
- Aetschveldsche polder oost
- Heintjestak- en Broekerpolder
- Stichtsch Ankeveensche Polder

regio Amstel
regio Amstel
regio Gooi en Vecht
regio Gooi en Vecht
regio Gooi en Vecht

km 2.5 - 3.2 (gemaal Zuid
BijImer)
km 3.3 - 4.5 (Gein)
km 4.5 - 4.9 (brug AR-kanaal)
km 5.0 - 8.9 (brug Vecht)
km 8.9 - 11.7 (molen)
km 11.7 - km 14.5 ('s
Graveland)

Watergangen
De watergangen zullen tijdens de uitvoering de functies voor transport en berging moeten
kunnen blijven vervullen. Tijdens de uitvoering kan het voorkomen dat beperkte delen van
een watergang worden gedempt voordat de nieuwe, definitieve compenserende watergangen
zijn gegraven. Aan dit "omzetten" van watergangen zal echter een praktische invulling
worden gegeven en eea zal altijd voor beperkte duur zijn en in overleg met DWR
plaatsvinden. Er zullen in die gevallen ook maatregelen worden getroffen om wateroverlast te
beperken.
Nieuw te graven watergangen zullen volgens de geldende voorschriften (Richtlijnen
Inrichting en Gebruik) worden uitgevoerd.
Voordat watergangen worden gedempt zal via onderzoek de kwaliteit van het baggerslib
worden vastgesteld. Dit onderzoek is reeds afgerond. Dit zal apart in beeld worden gebracht
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en zonodig zal aanvullend onderzoek worden verricht om de juiste wijze van verwerken te
kunnen bepalen.
Hierna volgt per ca. 500 meter weg een globaal overzicht van te dempen en te graven sloten:

km 2.59 - 3.06 over een groot gedeelte komt de bestaande sloot onder het
nieuwe fietspad te liggen. Nieuwe sloot moet worden gegraven.

o
o
r.

km 3.06 - 3.66

km 3.66 - 4.24

km 4.24 - 4.85

km 4.85 - 5.43

km 5.43 - 6.02

km 6.02 - 6.52

km 6.62 - 7.20

km 7.20 -7.80

km 7.80 - 8.40

km 8.40 - 8.99

km 8.99-9.56

km 9.56 -10.16

km 10.16 -10.75

km 10.75 - 11.32

over een groot gedeelte komt de bestaande sloot onder het
nieuwe fietspad te liggen. Nieuwe sloot moet worden gegraven

over een groot gedeelte komt de bestaande sloot onder het
nieuwe fietspad te liggen. Nieuwe sloot moet worden gegraven

fietspad volgt het bestaande tracé. Geen sloot dempingen

fietspad volgt het bestaande tracé. Geen sloot dempingen

fietspad volgt het bestaande tracé. Geen sloot dempingen

fietspad volgt het bestaande tracé. Geen sloot dempingen

over ca. 300 meter zal sloot geheel of gedeeltelijk worden
gedempt.

over vrijwel de gehele lengte komt de bestaande sloot onder het
nieuwe fietspad te liggen. Nieuwe sloot moet worden gegraven.

over vrijwel de gehele lengte komt de bestaande sloot onder het
nieuwe fietspad te liggen. Nieuwe sloot moet worden gegraven

tot iets voorbij de kruising Lage Klompweg komt de bestaande
sloot onder het nieuwe fietspad te liggen. Nieuwe sloot moet
worden gegraven.

na de kruising met de Dammerweg komt de bestaande sloot
onder het nieuwe fietspad te liggen. Nieuwe sloot moet worden
gegraven.

tot aan ca. km 10.00 komt de bestaande sloot onder het nieuwe
fietspad te liggen. Nieuwe sloot moet worden gegraven.

over vrijwel de gehele lengte komt de bestaande sloot onder het
nieuwe fietspad te liggen. Nieuwe sloot moet worden gegraven.

over vrijwel de gehele lengte komt de bestaande sloot onder het
nieuwe fietspad te liggen. Nieuwe sloot moet worden gegraven.
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DWR heeft drie uitstroomkanalen benoemd ter hoogte van de gemalen:
Zuid Bijlmer km 3.2
Hentjesrak- Broekpolder km 10.1
Stichtse Ankeveensche Polder km 11.7

Duikersen waterinlaten
Op tekeningen van de provincie zijn binnen het projectgebied 6 duikers aangetroffen.

tussen km 2.59 - 3.06 een duiker 0700 mrn
tussen km 6.02 - 6.62 twee duikers 0 600 mrn
tussen km 6.62 - 7.20 een duiker 0 1000 mrn
tussen km 7.80 - 8.40 een duiker 0 1000 mrn
tussen km 9.56 - 10.16 een duiker 0400 mm

Op een aantal plaatsen zullen duikers moeten worden verlengd met minimaal dezelfde
diameter. Er zullen tijdens de uitvoering maatregelen getroffen worden om de waterafvoer
mogelijk te houden.
Op plaatsen waar nieuwe duikers nodig zijn in het beheer van DWR, zal in overleg met DWR,
de diameter ervan gekozen worden doch zal minimaal 0 400 mm worden aangehouden.
Op een nog onbekend aantal plaatsen zijn waterinlaten aangebracht om
hoogwatervoorzieningen rondom bebouwing te voorzien van boezemwater. Deze waterinlaten
zijn meestal in particulier beheer. In gevallen dat de wegverbreding deze inlaten beïnvloedt

tot aan zijweg Hollandsend volgt het fietspad het bestaande
tracé. Verder tot aan km 12.5 komt de bestaande sloot onder het
nieuwe fietspad te liggen. Nieuwe sloot moet worden gegraven.

tot km 13.30 komt de bestaande sloot onder het nieuwe fietspad
te liggen. Nieuwe sloot moet worden gegraven. Tot aan 13.70
volgt het fietspad nagenoeg het bestaande tracé.

tot aan ca. km 11.500 (Eco zone) komt de bestaande sloot onder
het nieuwe fietspad te liggen. Nieuwe sloot moet worden
gegraven.

tot aan 14.40 komt de bestaande sloot onder de nieuw aan te
leggen parallelweg te liggen. Nieuwe sloot moet worden
gegraven.

over vrijwel de gehele lengte komt de bestaande sloot onder het
nieuwe fietspad te liggen. Nieuwe sloot moet worden gegraven.

tot aan ca. 14.00 de aansluiting op de parallelweg volgt het
fietspad ongeveer het bestaande tracé. Vervolgens komt de
bestaande sloot geheel onder de nieuw aan te leggen
parallelweg te liggen. Nieuwe sloot moet worden gegraven.

km 12.54 -13.12

km 11.32 - 11.96

km 14.30 - 14.55

km 11.96 - 12.54

km 13.12 -13.70

km 13.70 - 14.30

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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zal in principe voor een oplossing gekozen worden de inlaten te verlengen om het inlaten van
water mogelijk te houden.

Compensatie
In geval er watergangen dienen te worden gedempt zullen deze binnen het betreffende
poldergebied volledig worden gecompenseerd door het graven van nieuwe watergangen met
minstens een even groot oppervlak.
De uitbreiding van het verhard oppervlak als gevolg van de wegverbreding, parallelweg en de
aanleg van een nieuw fietspad zal bij overschrijding van de toenamen groter dan 5000 m2
minimaal 10 % worden gecompenseerd in de vorm van extra wateroppervlak van de
watergangen. Dit zal per polder c.q. peilgebied worden aangetoond en worden gerealiseerd.
In principe zal al het te compenseren verhard oppervlak worden gerealiseerd middels een
verbreding van de nieuwe te graven sloten.

3. Waterpeilen
De peilen zoals verstrekt door DWR zullen worden gehanteerd bij alle ontwerp
werkzaamheden.
Boezempeilen
Gaasp km 2.5 - km 4.5 NAP - 0,40 m (zelfde peil als AR-kanaal)
's-Gravelandschevaart km 9.8 - km 14.5 NAP - 0,25 m (z) tot - 0,30 m (w)

Polderpeilen
Zuid Bijlmer
(regio Amsterdam)

NAP-2,70m
tussen km 2.6 en 3.3 hoogwaterzone van NAP - 2,40 m

Gein-en Gaasperpolder tussen km 3.3 en 4.5 peilvak met variabel peil (NAP - 1.70 tot - 2.00)
(regio Amstel)

Aetschveldsche polder west géén wegverbreding (???)
(regio Amstel)

o

Aetschveldsche polder oost
(regio Gooi en Vecht)

Heintjesrak- en
Broekerpolder

het golfterrein ten zuiden van de N236 bij km 5,2 is
onderbemalen (vast peil- 2.25), ter hoogte van Solvay-terrein
(km 5.2 - 6.0) geldt aan beide kanten van de weg hetzelfde
polderpeil (zp - 1.95/wp - 2.05). Ter hoogte
van Weesp (van 6.0 tot ca. 6.5) is aan weerszijden van de weg
een opgezet peil van - 1,90. Ter hoogte van Weesp (van 6,5 tot
7.1) is aan weerszijden een opgezet peil van - 2.00. Tussen 7.1
en de Vechtbrug (8.9) (agrarisch gebied) is het peil- 2.20 m.

Van Vechtbrug (8,9) tot 's-Gravelandseweg (ca. 9.6) geldt een
variabel peil van - 1.49 tot - 1.55. Vanaf 9.6 tot einde polder
(11.7) is het peil- 2.00.

(regio Gooi en Vecht)
Stichtsch Ankerveensche Polder
(regio Gooi en Vecht)

Van 11.7 tot einde (14.5) één peil: - 1.30 m .
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4. Waterkeringen
Van de Loosdrechtdreef (km 2,5) tot het Gein (km 4,5) is de N236 de secundaire waterkering
(boezemwaterkering) van de Gaasp en de Weespertrekvaart. Vanaf km 9,8 tot het
Noordereinde (km 14,5) vormt de N236 tevens de secundaire waterkering van de 's
Gravelandsevaart.
De westelijke waterkering van het Amsterdam-Rijnkanaal is een primaire waterkering welke
in beheer en onderhoud is bij Rijkswaterstaat. De oostelijke waterkering is een secundaire
waterkering welke in beheer en onderhoud is bij DWR. De waterkeringen van het AR-kanaal
liggen ter hoogte van DriemondJWeesp maar hier zullen geen werkzaamheden plaatsvinden.

Voor werkzaamheden op/nabij de waterkeringen zal met de volgende
voorwaarden/uitgangspunten rekening worden gehouden:

• De initiatiefnemer dient de hoogtegegevens te verzamelen en deze te laten beoordelen
door DWR;

• De stabiliteit van de waterkering moet gewaarborgd zijn en dit dient te worden
aangetoond in een stabiliteitsberekening waarbij is uitgaan van kadeklasse 5;

• Het maatgevende boezempeil is (nog) niet definitief vastgesteld, deze is voorlopig op
N.A.P.O,O meter. De verwachting is dat deze op een hoger niveau zal worden
vastgesteld;

• Er dient een zettingsprognose te worden overlegd;
• De kruin van de waterkering mag in principe niet worden verlaagd;
• Ook in de uitvoeringsfase dient de waterkerende functie te allen tijde intact te blijven;
• Het doorgraven van de waterkering voor bv kunstwerken is in principe niet

toegestaan;
• Indien kabels en leidingen moeten worden omgelegd, deze zoveel als mogelijk buiten

het profiel van de waterkering plaatsen;
• Het hoogheemraadschap/DWR moet te allen tijde haar waterkeringszorg taken kunnen

uitvoeren.

Met betrekking tot stabiliteits- en zettingsvraagstukken is een Geotechnisch rapport opgesteld
en ter beoordeling aan DWR gestuurd. Het concept DO ligt eveneens ter beoordeling bij
DWR.

5. Vaarwegaspecten
De Gaasp of Weespertrekvaart en de ' s-Gravelandsevaart zijn scheepvaartwegen.
Langs de 's-Gravelandsevaart km 12,15 en km 13.90 staan damwanden gepland om zonder
uitbreiding van het grondoppervlak een verbetering van de aansluitingen aldaar mogelijk te
maken. De damwanden worden niet in de watergang geplaatst zodat geen vernauwing van de
scheepvaartroute zal optreden.

6. Oppervlaktewaterkwaliteit
De huidige wijze van regenwaterafvoer, afvoer via de bermen, zal worden gehandhaafd. De
wegverbredingen geven geen aanleiding het afwateringssysteem te veranderen. Er zal geen
rioleringsysteem worden aangelegd om regenwater te verzamelen en af te voeren. Mochten
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zich in de loop ven de ontwerpwerkzaamheden veranderingen voordoen, dan zullen deze waar
het de waterhuishoudkundige aspecten betreft worden besproken met DWR.

7. Grondwater
Alleen ten aanzien van te verlengen en mogelijk te vervangen duikers zullen eventueel
bronneringswerkzaamheden nodig zijn. De aannemer zal deze vergunning aanvragen
verzorgen.

8. Benodigde vergunningen en ontheffingen
Buiten de al eerder genoemde vergunningen zal tijdig, ten aanzien van de herinrichting van de
N236, een keurontheffing worden aangevraagd.
Er zal hierbij getoetst worden op wijzigingen aan het oppervlaktewater, toename verhard
oppervlak, aanleg of wijzigingen aan kunst- of oeverwerken en werken in of nabij de
waterkeringen en veranderingen aan de scheepvaartwegen.
Ten aanzien van de onderbouwing van de vergunningaanvraag zullen toelichtende tekeningen
en berekeningen worden overlegd.

8
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Bijlage: Besprekingsverslagen, aantekeningen en verzonden brieven.
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MEMO

Aan
Van
Kopie
Dossier:
Project:
Betreft:

DWR, de heer W. Glijnis
mZH, de heer G.A. Turkenburg
Provincie Noord-Holland, de heer P. Hopman

herinrichting N236
Watertoets

Ons kenmerk : D0609 A3 003
Datum: 24 november 2004

1 Inleiding
In opdracht van de provincie Noord-Holland heeft mZH deze memo opgesteld. Hierin wordt
beschreven hoe het proces tot nu toe is verlopen en worden de stappen aangegeven die nog
zullen worden doorlopen.
Bij de start van dit project zijn er expliciet geen afspraken gemaakt in het kader van de
watertoets. Wel is DWR van af het begin bij het project betrokken geweest. Er zijn
overleggen gevoerd, in het kader van het project gegevens verstrekt en in het ontwerp
opgenomen.

Het doel van deze notitie is vast te leggen hoe het ontwerp tot stand is gekomen en om te
kunnen beoordelen of voldoende rekening is gehouden met de waterhuishoudkundige
gevolgen van het plan.
Bijeengebracht zijn alle tot nu toe verstrekte gegevens en afspraken.

2 Projectbeschrijving
De herinrichting van de N236 betreft het uitwerken en realiseren van de aanpassingen van de
verkeersonveilige wegvakken van de N236 tussen de Loosdrechtsedreef en Noordeinde.
De wegvakken zullen worden aangepast aan de RüNA-norm. Bij de start van het project is
nog van de oude RONA richtlijnen uitgegaan.
De weg zal na uitvoering aan deze norm voldoen en zijn aangepast aan het handboek
wegontwerp van de CROW conform ARBü richtlijnen voor gebiedsontsluitingsweg met
beperkt gesloten verklaring. Met uitzondering van enkele wegvakken, die niet aan de ARBO
richtlijnen zullen voldoen in verband met het ontbreken van ruimte.
De wegbreedte wordt waar dit mogelijk is 8,30 m breed. Van kilometer 14,00 tot en met
kilometer 14,40 wordt een parallelweg aangelegd.
Aan dit project zijn begin 2004 twee kruispunten toegevoegd, die eveneens zullen worden
aangepast. Het betreft de kruispunten "Dammerweg" en "Lageklompweg". Beide kruispunten
zullen worden voorzien van een VRI installatie.
Onderdeel van de N236 is ook de Z.g. eco-zone, dit gedeelte behoort echter niet tot dit project,
maar is mogelijk wel onderdeel van de totale herinrichting van de N236.
Uitgangspunten
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Met de provincie zijn op 25 oktober 2002 uitgangspunten vastgelegd voor het ontwerp. In de
bijlagen staan deze uitgangspunten weergegeven.

3 Overleg, eigen aantekeningen
Hierna volgt een overzicht van de met DWR gevoerde overleggen, correspondentie en de
daarbij aangetekende randvoorwaarden en uitgangspunten.

Overleg op 12-09-2001 (zie verslag)
Compensatie eisen:
eventuele waterdempingen dienen geheel gecompenseerd te worden
bij groter uitbreidingen van de verharding dan 500 m2 (of 5000 m2?), 10% van de
uitbreidingen compenseren binnen het boezemgebied.

Geëist wordt voor de verbreding van de weg over de boezemkering een geotechnisch rapport
wat de gevolgen daarvan zijn.

Overleg 4-12-2001 (zie verslag)
Uit dit verslag zijn de volgende eisen te destilleren:
Damwand: buiten de waterbergingsschijfhouden
Minimaal profiel: hoogte NAP + 0,15; kruinbreedte 3,0 m; binnentalud 1:3 en buitentalud 1:2;
Mogelijk ook afhankelijk van stabiliteit.
Veiligheidsfactor stabiliteit: aanhouden op 1,0
Voorts zullen de eisen voor vergunningen en berekeningen worden toegestuurd naar mZH.

Telefonisch overleg 10-12-2001 (uit eigen aantekeningen mZH)
Vaste peilen van de slootjes:
Aetsveldsche polder: -2.00 m NAP
In de Heintjes- en broekenpolder van de brug over de Vecht tot de bocht in de 's
Gravenlandschevaart: - 1.95 m NAP
In de Hollandsch Ankeveensche Polder, tot 's Gravenlandt- 1.30 m NAP

Overleg op 4-06-2003 (uit eigen aantekeningen PZH en mZID
Compensatie:
per polder te bepalen, indien verhard opp. >5000m2 erbij dan 10% ervan aan wateroppervlak
toevoegen. Sloten minimaal 2 m breed (diepte 20% van de breedte). Talud 1:1,5
Water mag via de berm de sloot in. Bij riolering aanleg niet lozen op sloten.
Duiker in dammen minimaal rond 400 mm, bij laagste peil 80% vulling. Hoeft niet persé van
beton.
Glijnis zet alle eisen op papier met commentaar op VO voor ljuli 2003 of 1 aug 2003. (zie
klad aantekeningen Hopman en Van Wijk)

4 Correspondentie
Brief: 5 juni 2003
mZH ontvangt van DWR een overzichtskaartje waarop de poldergrenzen staan aangegeven.
Geen peilgegevens
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Brief: 20 december 2001
ffiZH stuurt DWR de ontwerptekeningen in status in bewerking d.d. 20 december 2001 met
het verzoek om reactie .

5 Watertoetsproces

Volgens de Startovereenkomst waterbeleid 21e eeuw (WB21) moet er een watertoets worden
toegepast. Hetgeen ook is vastgelegd in het Besluit op de ruimtelijke ordening juni 200 1.
In grote lijnen betreft het de bespreking en beoordeling van de implicaties van het plan op de
totale waterhuishouding.
Voorstel voor het verloop van dit proces volgens de "Handreiking Watertoets 2" is die voor
art 19 plannen .

In de handreiking staan in de VO en DO fase drie watertoets producten aangegeven:
programma van eisen (waterhuishoudkundig)
waterparagraaf
wateradvies

In die vorm zijn deze producten niet expliciet aan de orde gekomen. De bijlagen geven aan
wat wel is uitgewisseld en besproken.
De volgende stappen zouden kunnen bestaan uit:
instemmen met de tot nu toe gevolgde procedure
vervolg procedure afspreken.

De procedure kan bestaan uit:
overleg m.b.t. deze memo
memo, eventueel aanvullen, hanteren als PvE 'water'
opstellen concept waterparagraaf
beoordelen concept DO en concept waterparagraaf
aanpassen ontwerp en waterparagraaf
verzoek tot wateradvies
formuleren wateradvies
afwegen wateradvies en opstellen definitieve waterparagraaf

12
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Bijlage(n)

Diverse
Afdeling
IPV

Contactpersoon
Ing. O. vanWijk

Dienst Waterbeheer en Riolering
t.a.v. de heer ing. W. Glijnis
Postbus 1061
1200 BB Hilversum
Datum

20 december 2001
Onderwerp

Herinrichting N236
Project 40609A2

Geachte heer Glijnis,

Doorkiesnummer
070-3143384

E-mail adres

Wijk-o@ibzh.nl

Naar aanleiding van het overleg op 4 december 2001 doen wij u de volgende tekeningen
toekomen:

W 40609A2 V 0701 van 20 december 2001 status in bewerking
W 40609A2 V 0001 t/m 0021 van 20 december 2001 status in bewerking

Tevens doen wij u op uw verzoek een exemplaar toekomen van het grondonderzoek
uitgevoerd door Fugro Ingenieursbureau B.V. nummer D-10491 van 30 november 2001.

Op de tekeningen is een schetsontwerp aangegeven van de verbreding van de N236 op grond
van de richtlijnen die de provincie Noord-Holland hanteert . Over de achtergronden bent u
uitvoerig geïnformeerd door de projectmanager van de provincie, de heer P. Hopman.

U heeft verzocht om toezending van de stukken om aan te kunnen geven welke
randvoorwaarden en eisen er door DWR worden gesteld aan het ontwerp en de latere
uitvoering van de werken.

Conform uw toezegging verwachten wij in de loop van januari 2002 uw reactie.

Voor nadere informatie kunt u contact met mij opnemen onder bovenstaand telefoonnummer.
Met vriendelijke groet,

Ing. O. van Wijk,
projectmanager
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Samenvatting overleg met DWR en PNH op 4-12-2001 te Hilversum

Aanwezig
Dhm. Vendrik (hoofd Waterkeringen) en Glijnis (B en 0, vergunningen) van DWR
Dhr. Hopman van PNH
Dhm. Van Wijk en Van Dijk van IBZH

Doel
Het doel van het overleg is om randvoorwaarden en eisen van DWR te weten te komen t.b.v.
het maken van het va en de geotechnische berekeningen.
In een telefonisch contact was aangegeven dat men eerst een gesprek wilde hebben over wat
de bedoeling is met de N236.

Hopman ligt e.e.a. toe.
Van Wijk ligt e.e.a. toe.

Algemeen
Vindt het jammer dat het geotechnisch onderzoek niet in overleg is uitgevoerd; zij hadden ook
onderzoek willen doen c.q. gebruik maken van ons onderzoek. Zij willen inzicht hebben in de
huidige stabiliteit.
Ook willen ze de hoogtegegevens hebben om te zien hoe hoog hun waterkering is.

Mijn indruk is dat ze voor niets onze gegevens willen hebben voor hun eigen beleid.
Hopman geeft aan dat hij geen bezwaar heeft tegen toezending nu van de info door IBZH.

Technisch
Vendrik meldt dat de N236 op een boezemwaterkering ligt.
Deel Gaasp

Deel s- 'Gravenlandsevaart

Boezempeil:

Damwand:
Stabiliteit:
Minimaal profiel:

Veiligheidsfactor stabiliteit:

-kering van polder Amstelland
-slecht ondergrond (zetting 1 cm per jaar)
-weg ligt hoog genoeg.
-kering polder s- 'Gravanland
-redelijk goede ondergrond; dunne veenlaag
-weg ligt hoog genoeg.
normaal NAP -0,40 tot NAP 0,00
Bij stabiliteitsberekeningen de laagste stand
aanhouden; dat is eigenlijk de stand waarbij de boezem
is leeggelopen;
waterbergingsschijf tussen NAP enNAP - 0,40
voor die strook geldt ook compensatieplicht.
buiten de waterbergingsschijf houden als het kan
door de brede dijk is deze wel goed
hoogte NAP + 0,15; kruinbreedte 3,0 m,
binnentalud 1:3 en buitentalud 1:2,
ook afhankelijk van stabiliteit!;
tussen 0,8 en 1,0 (is de ondeschrijdingskans);
(niet hetzelfde als vroegere veiligheidsfactoren)
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veilige kant)
Aanvullingen:

Dempingen:

Ecologie:

Van Wijk

VendriklGlijnis

afgesproken wordt dat IBZH uit kan gaan van 1,0 (is

in klei uitvoeren; vereiste stabiliteitsfactor buitentalud
is normaal 0,1 minder dan die van het binnentalud
aanleghoogte NAP + 0,40 (voor 25 jaar)
Dempingsnota vastgesteld; o.a. 10%
verhardingsuitbreiding compenseren.
is ook taak van het HHS; eisen nader te definiëren.
Dijktafels zijn nog niet vastgesteld; zoeken nog naar
uniformiteit voor diverse polders.

Zend op korte termijn va (in bewerking) en dp's en
grondonderzoek toe aan DWR (Hopman akkoord) .

Zullen de eisen voor de vergunning en de berekeningen
(ook de normen) dan medio januari 2002 toezenden aan
IBZH. Een damwand is waterkeringstechnisch geen
probleem; ecologisch mogelijk wel.
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UITGANGSPUNTEN (NIEUW) VOORONTWERP N236
wegverbreding vanuit de noordelijke kant van de weg naar de zuidzijde (fietspadzijde) en verlegging
fietspad naar het (soms lager gelegen) maaiveld; conform Herziene RONA
breedte hoofdrijbaan conform oorspronkelijke uitgangspunten (PVE provincie N-H)
tussenberm4,50 m uit binnenzijde kantstreep of fietspad op 1.50 m uit de teen van het dijktalud bij
laag gelegen maaiveld
bestaand dijktalud niet afgraven bij grotere bermbreedte
fietspadbreedte 3,50 m
bestaande sloot verleggen naar zuidzijde fietspad
berm tussen fietspad en sloot 1,50 m
bij zijwegen en bij knelpunten (o.a, bebouwing) specifieke oplossing nastreven
ontwerp aansluiting BedrijventerreinLoodijk handhaven (project 40609B5)
bij bebouwde kom Driemond wegbreedte en ligging fietspad handhaven
geen wegverbreding bij opritten van bruggen
tussen A-R kanaal en benzinestationWeesp fietspad handhaven
ter hoogte van Weesp fietspad zoveel mogelijk handhaven en wegverbredingaan de noordzijde
bij linksafvakken een middengeleiderconform Herziene RONA
ter hoogte van km 10 verbreding aan de noordzijde en handhaven fietspad i.v.rn. bebouwing
tussen km 11.7 (molen) en Hollandseind handhaven fietspad en verbreding naar de noordzijde i.v.m.
bebouwing

Op basis hiervan is een VO opgesteld dat op 23 oktober 2002 in de provinciale projectgroep is
besproken. Hierin zijn de volgendeopmerkingen gemaakt c.q. aanvullende uitgangspunten bepaald:

naar aanleiding van een heroverwegingbinnen de provincie inzake de minimaal benodigde
wegbreedte bij een onderhoudsbeurt in het kader van de ARBO-wetgevingkan de breedte worden
teruggebracht van 8,60 m naar 8,30 m; dit houdt in dat de wegverbredingen minder worden en het
fietspad soms dichter bij de weg komt;
het dwarsprofiel van de weg wordt dan: 0,30m, 0,15m, 3,lOm, 0,15m. O,90m (tussenberm), enz.
de kantstreep is 3-3 (buitenzijde)en doorgetrokken (binnenzijde) tenzij er landbouwverkeer op de weg
mag; dan is de binnenzijde 9-3;
op het traject aansluiting IndustrieterreinWeesp (km 5.3) tot de aansluiting Wiefferingdreef bij km
6.85 wordt een afwijkend profiel aangehouden van 7,60 m (0,30m. 0,15m. 3,1Om. 0,15m en 0,20m
(tussenberm), enz. dit profiel geldt ook voor het deel bebouwde kom Driemond rijstrook van 3,10 m is
nodig i.v.m. route uitzonderlijkvervoer; grotere bestaande breedtes handhaven en alleen opnieuw
belijnen indien nodig (afspraak met P Hopman op 25-10-2002);
alle kunstwerken in het fietspad moetenduikers worden;
te slopen panden alsnog sparen; dat houdt in dat in afwijking van bovengenoemde uitgangspunten ter
hoogte van de panden ms. 30 en 31 en 33 (km 3.0). nr. 14 (km 13.9) het fietspad naar de kruin gaat/op
de kruin blijft liggen; de tussenbermwordt dan wel smaller dan 4,50 m;
bij km 3.26 is een aansluiting van het Gemeentelijk Waterleiding bedrijf Amsterdam gepland (op
aangeven provincie opnemen in VO)
drooglegging fietspad (bovenzijde)minimaal 1,00 m;
bij ca. km 13.96 (tussen panden 13en 14) een aansluiting opnemen van een parallelweg (4,50 m) en
deze ongeveer op weghoogte doortrekken tot aan de Loodijk (polderweg); bestaande uitwegen op de
N236 vervallen; linksafstrookop de N236 meenemen; fietspad haaks op Loodijk/parallelweg;

IBZH te Den Haag
25 oktober 2002
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Overlegmet DWR
Datum: 12-09-2001
Aanwezig:
Dhr. Glijnis
Dhr. P. Hopman

DWR
Provincie Noord Holland

Glijnis

Glijnis

DWR is zowel kwalitatieve als kwantitatieve waterbeheerder. We hebben te maken
met regio A'dam en GooilVecht. Dhr. Glijnis spreekt ook namens
A'dam. De 's-Gravelandse vaart is een boezem-waterkering. Voor de
sonderingen is geen keur ontheffing nodig.

Verbreding weg op de boezemkering is geen probleem mits de waterkering niet
verlaagd wordt . Kruin van de weg is de hoogte van de kering . Huidig waterpeil is
O,40m N.A.P. met fluctuaties van ± O,30m.
Eis van waterschap is wel dat door er een grondmechanisch rapport komt waarin
beschreven staat wat de gevolgen zijn van pakketverzwaring cq.
verbreding. Contact opnemen met L.Vendrik 0356477810 die geeft aan welke
gegevens er gevraagd worden .

Eventuele damwanden in de vaart zouden kunnen. Delen dempen van de vaart ligt
zeer moeilijk.

Loodijk
Dempen watergangen. Alles wat gedempt wordt moet gecompenseerd worden
binnen het boezemgebied, mag op andere locaties. Mag ook op particulier
terrein. Algemeen zijn sloten 2m breed en 0,40m diep.

Voor einde van het van het jaar komt nieuwe Keur uit.
In Keur staat o.a.
Demping compenseren
Indien >500 m2 uitbreiding verharding, bebouwing dan van het extra deel 10%
compenseren binnen het boezemgebied.

Indien minder dan kan DWR op kosten aanvrager e.e.a. berekenen of het mogelijk is.
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Ontvangen van DWR: 20 januari 2005

Polders (van west naar oost) Betrokken regio

Zuid Bijlmer regio Amsterdam"
Gein- en Gaasperpolder regio Amstel....
Aetschveldsche polder west regio Amstel....
Aetschveldsche polder oost regio Gooi en Vecht ....
Heintjesrak-en Broekerpolder regio Gooi en Vecht ....
Stichtsch Ankeveensche Polder reg.Gooi en Vecht ..

kilometrering

km 2.5 - 3.2 (gemaal Zuid-Bijlmer)
km 3.3 - 4.5 (Gein)
km 4.5 - 4.9 (brug (AR-kanaal)
km 5.0 - 8.9 (brug Vecht)
km 8.9 - 11 .7 (molen)
km 11 .7 - km 14.5 Cs-Graveland)

Langsde Gaasp (km 2.5 - 4,5)en langs de 's Gravelandschevaart (km 9.8 - km 14.5)heeft de
N236tevens de functie van secundaire waterkering (boezemwaterkering).

Boezempeilen

Gaasp

•s-Gravelandschevaart

Polderpeilen

km 2.5 - km 4.5

km 9.8 - km 14.5

NAP- 0.40 m (zelfde peil als AR
kanaal)
NAP- 0.25 m (z) tot - 0,30 m (w)

Zuid Bijlmer
(regio Amsterdam)'"

Gein- en Gaasperpolder
(regio Amstel)'""

NAP-2.70m
tussen km 2.6 en 3.3 hoogwaterzone van NAP - 2.40 m

tussen km 3.3 en 4.5 peilvak met variabel peil (NAP- 1.70tot
2.00)

Aetschveldsche polder west géén wegverbreding (???)
(regio Amstel)'""

Ij

n
r

Aetschveldsche polder oost
(regio Gooi en Vecht)"....

het golfterrein ten zuiden van de N236bij km 5.2 is
onderbemalen (vast
peil- 2.25). ter hoogte van Solvay-terrein (km 5.2 - 6.0)
geldt aan beide
kanten van de weg hetzelfde polderpeil (zp - 1.95/wp - 2.05).
Ter hoogte
van Weesp (van 6.0 tot ca. 6.5) is aan weerszijden van de weg
een opgezet
peil van - 1.90. Terhoogte van Weesp (van 6.5 tot 7.1) isaan
weerszijden
een opgezet peil van - 2.00. Tussen 7.1 en de Vechtbrug (8.9)
(agrarisch
gebied) ishet peil - 2.20m.

lJ
G

1

Heintjesrak-en Broekerpolder Van Vechtbrug (8.9) tot 's-Gravelandseweg (co. 9.6) geldt een
variabel peil

(regio Gooi en Vecht)'".... van - 1.49tot - 1.55. Vanaf 9.6 tot einde polder (11.7) ishet peil
-2.00.
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f] Stichtsch Ankerveensche Polder
(regio Gooi en Vecht)***

Van 11.7 tot einde (14.5) één peil: - 1.30 m .

u

Waterstaatswerken
Tussen het Gein (km 4.5) en km 9.8 isde N236 géén waterkering. Hiergeldt aan beide zijden
van de weg in principe hetzelfde peil. Op diverse plaatsten liggen duikers onder de weg.
Daar waar de N236wél waterkering is, wordt de weg in elk geval driemaal gekruist door de
uitstroom van een poldergemaal. Dit betreft het gemaal Zuid Bijlmer (km 3,2), gemaal
Hentjesrak-en Broekerpolder (km 10.1) en gemaal Stichtsch Ankeveensche Polder (km 11.7).
Ook zullen er ongetwijfeld enkele inlaatvoorzieningen zijnmaar deze zijn mij niet bekend.
Deze kunnen in beheer zijn bij DWR of particulierl

Contactpersonen peilbeheer

r

u

o

n

**
***

Regio Amsterdam Peter Bakker peter.bakker@dwr.nl 020 - 460 34 80
Regio Amstel Sjaak Ursem sjaak-ursem@dwr.nl 0297- 58 70 12
Regio Gooi en Vecht John Bakker john.bakker@dwr.nl 0294- 23 86 85
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Project: Herinrichting N236
Datum: 26 januari 2005
Betreft: Overleg met DWR
Aanwezig: DWR de heer W. Glijnis

Provincie Noord Holland de heer A. op den Kelder
mZH de heer G. Turkenburg

Verslag:

Inleiding
Doelen van dit overleg:
Te komen tot een volledige Watertoets met waterparagraaf en wateradvies. Dit is ook van
belang voor de RO art 19 procedure.
Te komen tot een verlening van de benodigde vergunningen, Keur vergunning en indien er
geloosd wordt op oppervlaktewater een WVO vergunning. Bij een eventuele
grondwateronttrekking tijdens de uitvoering zal afhankelijk van de hoeveelheid water een
melding dan wel een vergunning nodig zijn.
Te komen tot een volledige bestek op basis waarvan het werk uitgevoerd kan worden.

Communicatie met DWR
Communicatie met DWR verloopt voor de Keurvergunning(waterkeringen) en de Watertoets
via de heer Glijnis .
Voor de WVO vergunning en grondwateronttrekking worden nog een contactpersonen
doorgegeven. Actie DWR
Gegevens betreffende kruisende duikers en inlaten welke in beheer zijn van DWR loopt
eveneens via DWR. Actie DWR geeft gegevens duikers door aan mZH
Veel waterinlaten zijn van particulieren. Hoe hiermee moet worden omgegaan voor het te
maken bestek zal de provincie nog aangeven. Actie Provincie.

Regio indeling
Met betrekking tot N236:
Globaal liggen de eerste twee tekeningen vanaf Amsterdam gerekend in de regio Amsterdam
De derde en vierde tekening in de regio Amstel en het overige deel in de regio Gooi en vecht.

Watertoets en RO art 19 procedure
Ter bespreking ligt voor een concept watertoets.
Er volgt een schriftelijk commentaar van DWR, o.a. met een opgave van de punten welke in
de watertoets dienen te worden aangeven.
Actie: DWR levering week 5 aan mZH en Provincie.
Actie: Provincie vraagt mevr Mocking welke zaken aangaande RO procedure in watertoets
moeten staan. Week 5 leveren aan mZH.

Vanwege de wens half maart overleg te hebben met de betrokken gemeenten over de RO
procedure (met Watertoets) worden de volgende acties afgesproken.
Acties:
In week 5 bespreekt de provincie met IBZH de inhoudsopgave van de watertoets.
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Week 6 levert IBZH concept Watertoets aan de provincie. Na goedkeuring volgt in week 7
levering aan DWR die 4 weken de tijd heeft om de toets te beoordelen en Wateradvies te
geven.
Half maart 2005 komt de goedgekeurde Watertoets met wateradvies ter beschikking voor de
RO procedure en overleg met de gemeente.

Engineering in relatie tot de Keurvergunning
Slootdempingen
Het Bouwstoffenbesluit geeft aan dat voor tijdelijke demp ing altijd schoon materiaal moet
worden toegepast. Of gebiedseigen materiaal.
Actie DWR stuurt IBZH Nota betreffende Dempingenbeleid en verhardoppervlak
Tijdelijk mag een sloot wel gedempt worden voordat de nieuwe sloot is gegraven. (Soms
nodig vanwege de stabiliteit van de ophoging) er mag echter geen wateroverlast optreden.
Dempingen moeten voor 100% worden gecompenseerd.
Na goedkeuring van de bestekstekeningen zijn nog 8 weken nodig voor definitieve Keur
goedkeuring.

Compensatie verhardoppervlak
De toename van het verhardoppervlak indien groter 5000 m2 moet worden gecompenseerd in
de aanleg van meer oppervlakte water. (lO % van de toename). Dit moet per polder worden
aangegeven. Afspraak is dat dit zo wordt aangegeven in de Watertoets en dat in de
besteksfase hierover in detail wordt gerapporteerd aan DWR.

Stabil iteit van de waterkering
DWR geeft aan dat de kruin van de waterkering niet mag worden afgegraven.
In het Geotechnischrapport staat hoe de stabiliteit wordt gehandhaafd. Er zijn
stabiliteitsberekeningen gemaakt.
Actie: mZH stuurt het rapport versie augustus 2004 naar DWR ter beoordeling.

Peilen
De doorgegeven peilen zijn een momentopname. Peilen worden om de circa 10 jaar herzien
en worden meestal verlaagd.
Peilen worden gebruikt om berekeningen mee uit te voeren (stabiliteit, damwanden) en om de
aannemer aan te geven wat hij kan verwachten aan waterhoogten.

De provincie wil graag een tekening met daarop in kleur de resultaten van het
bodemonderzoek. Komt nog met een schriftelijk verzoek met een voorbeeld tekening .
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