
 

 

 

TOELICHTING DEFINITIEF ONTWERP, 

INRICHTING BETHUNEPOLDER 

 
PROVINCIE UTRECHT, DIENST LANDELIJK 
GEBIED 

PWE: 5187-818 

7 mei 2012 

076376113:0.3- Revisie 3  

110402.001224.001 



 

 

  

 

Toelichting Definitief Ontwerp, Inrichting Bethunepolder 

 
076376113:0.4 - Concept ARCADIS 

 
1 

     

Inhoud 
 

1 Inleiding ................................................................................................................................................................ 2 

1.1 terugblik ...................................................................................................................................................... 2 

1.2 ontwerptekening ........................................................................................................................................ 3 

2 Definitief ontwerp ............................................................................................................................................... 1 

2.1 Functies ....................................................................................................................................................... 1 

2.2 Toelichting uitwerking VOorontwerp naar Definitief ontwerp .......................................................... 6 

2.3 Het eindbeeld ........................................................................................................................................... 10 

3 Technisch Programma van Eisen .................................................................................................................... 11 

3.1 Grondwerk ............................................................................................................................................... 11 

3.1.1 algemeen ............................................................................................................................... 11 

3.1.2 Grondwerk, ontgraven ........................................................................................................ 11 

3.1.3 Grondwerk, TRANSPORT.................................................................................................. 12 

3.1.4 Grondwerk, DAMMEN (EN DUIKERS)........................................................................... 13 

3.1.5 grondwerk, watergangen (leidingwerk) ........................................................................... 13 

3.2 Waterbeheersing ...................................................................................................................................... 13 

3.2.1 UITGANGSPUNTEN BEREKENING ............................................................................... 13 

3.2.2 Waterbeheersing, duikers ................................................................................................... 14 

3.2.3 waterbeheersing, Kunstwerken ......................................................................................... 14 

3.2.4 Bijkomende werken waterbeheersing ............................................................................... 15 

3.3 Recreatieve voorzieningen ..................................................................................................................... 15 

3.4 BEHEERPADEN ...................................................................................................................................... 15 

3.5 FaunaPASSAGE ....................................................................................................................................... 15 

 

Bijlage 1: Definitief Ontwerp 

 

 

 

 



 

 

  

 

Toelichting Definitief Ontwerp, Inrichting Bethunepolder 

 
076376113:0.4 - Concept ARCADIS 

 
2 

     

1 Inleiding  

1.1 TERUGBLIK 

Dienst Landelijk Gebied heeft in opdracht van de provincie Utrecht het Definitief Ontwerp (DO) voor de 

nieuwe inrichting van de Bethunepolder opgesteld.  Het planproces herinrichting Bethunepolder startte in 

augustus 2008. Aan de hand van  het vastgestelde basis document voor de uitwerking van het 

Voorontwerp  (VO) en de nodige overleggen  met de projectgroep is de plan van de herinrichting nader 

ingevuld. Op verschillende onderdelen heeft dit  tot aanvullingen geleid. Door herziende inzichten werd 

de uitwerking deels stilgelegd en  is weer doorgestart in 2010 met gewijzigde uitgangspunten vastgesteld 

als beschreven in document “Verklaring herinrichting Bethunepolder” van maart 2011.  

 
 

In de periode  maart 2011 – september 2011 is onder andere de haalbaarheid van nieuwe recreatieve routes 

getoetst. Gebleken is dat een kanoroute langs de Veenkade Noord haalbaar is. Nieuwe wandelroutes 

bleken niet mogelijk. Als alternatief heeft de stuurgroep besloten de wandelpaden langs bestaande wegen 

te plannen en zo voor te bereiden dat hier veiliger gerecreëerd kan worden. Er is onderzoek gedaan naar 

welke beschermde dieren last zouden kunnen krijgen van de uitvoering. Getoetst is of er voor de 

maatregelen van de natuurinrichting, routes en watermaatregelen een ontheffing in het kader van de 

Natuurbeschermingswet kan verkregen worden.  
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Het DO bestaat uit tekeningen (situatie, dwarsprofielen) waarop precies staat op welke plek de stuwen en 

de nieuwe dammen komen, waar grond wordt afgeplagd en waar de sloten worden aangepast voor de 

nieuwe waterhuishouding enzovoort. De stuurgroep heeft op 23 november 2011 de ontwerptekening 

goedgekeurd. Na 23 november is DLG gestart met het opstarten van de bestekfase. In deze fase wordt het 

DO nader uitgewerkt. De detail maatvoering wordt ingevoegd, hoeveelheden worden berekend, en ook 

de kunstwerken worden nader uitgewerkt. Het bestek vormt het contractdocument dat door de 

aannemerij in het kader van de aanbesteding afgeprijsd kan worden. 

1.2 ONTWERPTEKENING 

Onderdeel van het DO zijn de tekeningen van het inrichtingsplan. Op de DO-tekening zijn de maatregelen 

aangegeven en zijn de peil- en natuurvakgrenzen aangegeven.  De peilgebieden zijn genummerd van vak 

61-1 t/m 13. De natuurvakgrenzen zijn genummerd van 40 t/m 58d. Het plangebied is opgedeeld in een 

noordelijk deel en een zuidelijk deel, de Middenweg vormt de grens tussen de delen. De kunstwerken zijn 

voorzien van een nummers K1 t/m K17. Aan de hand van de peilgebiedsnummers en kunstwerknummers 

zijn de uitgangspunten in hoofdzaak toegelicht.  
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2 Definitief ontwerp 

2.1 FUNCTIES 

Herinrichting van de Bethunepolder is nodig om de beleidsdoelstellingen van de provincie Utrecht te 

bereiken. Hierbij zijn natuur- en waterdoelen aan elkaar gekoppeld, ofwel de waterdoelen staan ten 

dienste van de natuurdoelen. Het waterdoel is het terugdringen van de hoeveelheid kwel in de 

diepgelegen Bethunepolder met 10%, met als randvoorwaarde dat er voldoende en kwalitatief goed water 

beschikbaar blijft om jaarlijks minimaal 25 miljoen m3 drinkwater voor de gemeente Amsterdam te 

produceren. Met de kwelreductie wordt een bijdrage geleverd aan natuurdoelen buiten de Bethunepolder 

en blijft de gemeente Amsterdam gegarandeerd voldoende en kwalitatief goed drinkwater ontvangen. 

Daarnaast zijn er ook  natuurdoelen binnen de polder: het realiseren van Natura 2000 doelen, een robuuste 

ecologische verbindingszone en (P)EHS. Deze natuurdoelen stellen op hun beurt ook weer eisen aan de 

waterhuishouding. Daarnaast zijn er randvoorwaarden vanwege wonen en werken en recreatie. 

  

Samengevat zijn de doelen: 

·         Verminderen verdroging van natuur in omgeving Bethunepolder (kwelreductie met 10%) 

·         Realiseren van de Natura 2000 doelen, in en buiten de polder 

·         Realiseren van een robuuste ecologische verbindingszone  

·         Realiseren van de provinciale ecologische hoofdstructuur 

·         Extensieve recreatie  

  

Daarbij gelden de volgende uitgangspunten: 

·        Ten behoeve van de drinkwatervoorziening moet minimaal 25 miljoen kubieke meter water per jaar 

beschikbaar blijven 

·        Huidige bewoning blijft mogelijk: grondwateroverlast wordt zoveel mogelijk voorkomen of vergoed 

(vooraf en/of achteraf) 

·         De bestaande twee agrarische bedrijven in de polder behouden.  

·         Uitvoering van onderdelen van het natuurbeheer door agrariërs uit de polder nastreven 

·         Uitgaan van het Plan van toedeling uit de landinrichting. 

·         Recreatievormen alleen extensief en niet strijdig met natuurdoelen (Landinrichtingsplan 1995). 

  

Op basis van deze doelen, randvoorwaarden zijn afwegingen gemaakt, die de ‘Verklaring herinrichting 

Bethunepolder’ als resultaat hebben gekregen. 
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In de Bethunepolder gelden dus de volgende doelstellingen namelijk    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze doelstellingen zijn overgenomen uit de eerder genoemde Verklaring herinrichting Bethunepolder 

d.d. 24 maart 2011. In de overwegingen staat het volgende genoteerd;  

“De Provincie Utrecht beoogt middels peilverhoging in de Bethunepolder, de verdroging van natuur in 

de omgeving van de Bethunepolder te verminderen. Tevens beoogt de Provincie Utrecht de percelen 

in de Bethunepolder, welke verworven zijn als onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur, in te 

richten als natuur. 

Daarbij zijn ondergetekenden (even in een voetnoot noemen wie dat zijn) als voorwaarde voor deze 

herinrichting overeengekomen dat de aanwezige bebouwing en de twee agrarische bedrijven in de polder 

behouden kunnen blijven. Ook moet ten behoeve van de drinkwatervoorziening minimaal 25 miljoen 

kubieke meter water per jaar beschikbaar blijven.” 

 

Deze overwegingen vormen ook de basis voor het Definitief Ontwerp (DO) 

 

Vanuit het landinrichtingsplan Noorderpark lag er ook nog een opgave voor extensieve recreatie in de 

Bethunepolder.  Zo dient de Bethunepolder na inrichting de gelegenheid te bieden om te wandelen en te 

kanoën. In de fase van Voorontwerp naar Definitief ontwerp heeft Dienst Landelijk Gebied de mogelijke 

recreatieve routes beoordeeld op de parameters eigendom, technische en financiële haalbaarheid, 

vergunbaarheid Wet Ruimtelijke Ordening en vergunbaarheid specifiek Natuurbeschermingswet.  

Hieruit is gebleken dat de kanoroute langs de Veenkade-Noord mogelijk was en dat voor de wandelaars 

het recreëren geconcentreerd kan worden langs de bestaande wegen in de polder. Deze recreatieve 

onderdelen zijn in het definitief ontwerp opgenomen.  

 

De maatregelen die worden genomen om aan de doelstellingen en functies te voldoen zijn grotendeels 

gericht op waterbeheersing (conform ontwerp watergebiedsplan Bethunepolder d.d. 27 maart 2012), 

ontsluiting en natuur.  

 

Waterinrichtingsmaatregelen (peilmaatregelen en afwatering) 

 Nieuwe hoofdwaterlopen 

 Nieuwe watergangen (verbreden, nieuw graven, dempen) 

 Duikers  

 Regelbare stuwen 

 (Vaste) stuwen / stuwputten 

 Peilscheidingsdammen (grond) 

 Maatregelen ter voorkoming van natschade (ophogen percelen) 

 Aanleg kade vak 40 
 

 

WATER Natuurontwikkeling 

Drinkwaterwinning  

Verdrogingsbestrijding 

 

Herstellen en uitbreiden vegetatietypen  

Realiseren geschikte broedomstandigheden voor  vogels 
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Ontsluiting (landbouw en beheer) 

 Dammen (nieuwe en verleggen) 

 beheerpaden 

 

Ontsluiting (extensieve recreatie) 

 Wandelpad/spoor (zie paragraaf 3.3)  

 Kanoroute  met in- en uitstapvoorzieningen 

 Wandelstroken langs de Bethuneweg en Middenweg 

 Bebording (route en verkeer) 

 

Natuur 

 Aanleg natte (hooiland)oevers 

 Aanleg moeras, benaming Index Natuur (zijnde natuurtypen: Droog riet / open water / jonge 

verlanding / Waterriet op het VO)  

 Aanleg Natschraalland, benaming Index Natuur (zijnde natuurtype:Natschraal grasland,  Lage 

helofyten en verbrede sloten op VO) 

 Bloemrijk grasland (komt er door veranderend beheer) 

 Voor de ontwikkeling van enkele bovenstaande natuurtypen, worden enkele percelen afgeplagd 

 Faunapassage Middenweg 

2.2  TOELICHTING UITWERKING VOORONTWERP NAAR DEFINITIEF ONTWERP 

Ten opzichte van het Voorontwerp is het DO aangepast. In navolgende opsomming zijn de belangrijkste 

wijzigingen aangegeven. In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op de uitgangspunten en voorwaarden die 

van toepassing zijn 

 
Algemeen 

 De gehanteerde ondergrond is niet actueel. Een aantal zaken is in de ondergrond geactualiseerd. Zoals, 

uitgevoerde proeflocaties van de petgaten, verwijderde dam langs de Landweg, bomen langs een te 

verbrede watergang, sanering aan de Bethuneweg en Middenweg. In het kader van de 

bestekvoorbereiding vindt nog een naverkenning plaats. 

 Vaknummering is gebaseerd op de huidige peilgebieden en zullen nog in overeenstemming gebracht 

worden met de nummering uit het Ontwerp watergebiedsplan Bethunepolder van waterschap Amstel, 

Gooi en Vecht. Met arceringen en kleuren zijn de gewenste natuurdoeltypen aangegeven. 

 
Grondwerk 

 T.o.v. het VO zijn, in overleg met de beheerders de beheerroutes  gewijzigd mede ook door aanpassing 

van de peilvakken en gewijzigde hoofdwatergangen;  

 Rond vak 40 (t.b.v. waterriet) is een kade geprojecteerd. Afhankelijk van de sluitende grondbalans zal 

het profiel van de kade bepaald worden. Uitgangspunt is hierbij een stabiele kade 

 Natschade: in DO wordt uitgegaan van 25 ha op te hogen percelen, met een gemiddelde dikte van ca. 

0,30 m van vrijkomende grond uit de te verlagen terreinen. De op te hogen oppervlakten zijn door 

Waternet  bepaald en verwerkt (vlekkenplan). De percelen worden na ophoging ingezaaid. 

Voorafgaand aan de ophoging wordt de aanwezige grasmat gemaaid en gefreesd. Verder worden er 

geen cultuurtechnisch bewerkingen voorzien. 

                                                                 

 Waternet is de uitvoerende organisatie van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 
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 Voor enkele natuurdoeltypes worden enkele percelen met respectievelijk 0,20m, 0,30m of met 0,40m 

afgeplagd. 

 Vak 43c wordt aan de oostzijde niet afgeplagd vanwege een sanering die daar is uitgevoerd en de 

inrichting daarop volgend is het niet nodig daar wat te doen; 

 Ter plaatse van verontreinigde locatie in vak 2 en gesaneerde locatie in vak 16 vinden geen 

ontgravingen plaats. Hier is of wordt het ontwerp op aangepast; 

 Op perceelpaden en te handhaven dammen worden als het niet noodzakelijk is geen werkzaamheden 

uitgevoerd; 

 Saneringslocatie 19 en 53 (twee oude kavelpaden) worden afgedekt. 

 Hooilandoevers zijn eenzijdig of tweezijdig langs bestaande watergangen geprojecteerd, zie principe 

profielen in paragraaf 3.1.2. 

 

Waterbeheersing  

Door Waternet is het watersysteem in detail doorberekend. Het definitief ontwerp is gebaseerd op het VO 

en het Ontwerp watergebiedsplan  Bethunepolder maatregelen 1 t/m 8 en peilgebieden 61-01 t/m 61-13.  

Het ontwerp watergebiedsplan is leidend voor de maatregelen in de waterbeheersing. 

Ten opzicht van het VO zijn enkele kleine : 

 Aanpassing peilgebied. In het DO is een grens tussen de peilgebieden (bij natuurvak 51d) iets 

verschoven naar het oosten. Op details zijn de grenzen van een aantal peilvakken iets gewijzigd. In 

totaal zijn er 13 verschillende peilgebieden; 

 Het tracé van de hoofdwaterlopen is aangepast als gevolg van aanpassingen van de peilvakken. Voor 

de hoofdwaterlopen gelden de uitgangspunten van Waternet t.a.v. waterbreedte en diepte. 

 In hoofdwatergangen worden 4 duikers vergroot; 

 Stuwen in hoofdwaterlopen zijn regelbaar en worden uitgevoerd als klepstuw.  Stuwen in 

natuurvakken en secundaire watergangen worden met overstortschuif in stuwputten uitgevoerd. De 

uitvoering van de kunstwerken is conform standaard uitvoering van Waternet; 

 De waterbeheersing binnen de peilgebieden (interne afwatering) wordt in de bestekfase nader 

uitgewerkt, het gaat om het aanpassen en of verplaatsen of nieuw aanbrengen van dammen en 

greppelduikertjes. Uitgangspunt is dat de bestaande afwatering zo veel mogelijk gehandhaafd wordt; 

 

Recreatieve voorzieningen 

Op het VO stonden de recreatieve routes niet aangegeven. Deze waren in een  aparte rapportage 

verwoord. In het DO zijn de volgende recreatieve routes aangegeven: 

 Er worden geen nieuwe wandelpaden aangelegd door het weilandgebied ten westen van Griendweg 

en Landweg. De wandelroutes zijn op en langs bestaande wegen geprojecteerd.  

 Langs de Bethuneweg (westzijde)  en Middenweg (zuidzijde) zijn stroken met halfverharding  

voorzien waarover gewandeld kan worden.  

 Kanoroute (R en Q) vanaf de Maarsseveensevaart, langs de Veenkade naar de Nieuwe weg. Ter plaatse 

van de Maarsseveensevaart en Nieuwe weg worden in-uitstapvoorzieningen aangebracht.  Vanuit de 

ontheffing NB-wet dient voorkomen te worden dat kano’s buiten de route en in de natuurgebieden 

komen. De zijsloten zullen worden afgesloten voor kano’s. 
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Voorbeeld van een kanosteiger 

 

Beheer 

Ten behoeve van het beheer is een stelsel van beheerpaden en dammen voorzien. Er wordt hoofdzakelijk 

gebruik gemaakt van bestaande routes. Daar waar watergangen worden vergraven zijn beheerstroken 

voorzien zie principeprofielen in paragraaf 3.1.2. 

 Per natuurdoeltype is een principe t.a.v. de beheerroutes  aangegeven waarbij aan minimaal 1 zijde een 

beheerontsluiting is geprojecteerd.   

 Dammen vanaf de openbare weg worden voorzien van dampalen, vleugels en toegangshekken. Waar 

nodig worden nieuw aangebracht, of anders vervangen aangepast of verplaatst; 

 Voor natuurvak 47a en b is een nieuwe ontsluiting vanaf de Griendweg voorzien in het perceel met 

bloemrijk grasland. 

 Rond vak 40 komt een kade die ook gebruikt wordt als beheer- en ontsluitingspad (ontsluiting van de 

kade aan zijde waterleidingkanaal) 

 De beheerroutes zijn besproken met de beherende partijen. In het ontwerp is gekozen de beheerroutes 

zo te kiezen dat er niet onnodig gedraaid hoeft te worden op de percelen. Hierdoor kan het beheer 

efficiënter uitgevoerd worden.   
 Voor het beheer van de natuurvakken, na inrichting, is door Staatsbosbeheer en Waternet/Gemeente 

Amsterdam een beheerplan (d.d. 4 april 2012) opgesteld 
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Natuur  

Onderstaande afbeeldingen geven een idee welke natuur zich zou kunnen ontwikkelen. De 

inrichtingsmaatregelen geven een goede basis voor de ontwikkeling.  De natuur blijft wel verrassend. 

 

  
Referentiebeeld: droog riet    hooilandoevers 

 

  
 

Referentiebeeld: Nat schraalgrasland  lage verlandingsvegetatie in verbrede sloot 
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Faunapassage 

In de Middenweg wordt een faunapassage aangelegd. De overige passages worden, na overleg met de 

provincie niet uitgevoerd. De passage betreft een betonnen faunatunnel die geschikt gemaakt wordt voor 

passage van amfibieën. Door middel van faunageleidingsmaatregelen worden de dieren naar de passage 

geleid. 

 

 
Voorbeeld faunapassage  

2.3 HET EINDBEELD 

Na aanleg zal de natuur zich kunnen ontwikkelen. In de vergunning van de NB-wet is aangegeven welke 

soorten mogelijk zullen profiteren van de maatregelen en zich naar alle waarschijnlijkheid zullen vestigen 

in het gebied. Door het opzetten van het peil in de Bethunepolder is een eerste grote aanzet om de 

instandhoudingsdoelen voor eind 2015 te realiseren.. 
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3 Technisch Programma van Eisen 

'Uitgangspunten definitief ontwerp en raming herinrichting Bethunepolder"  

3.1 GRONDWERK 

3.1.1 ALGEMEEN 

 Er is sprake van een gesloten grondbalans.  Vrijkomende grond wordt binnen de polder verwerkt. 

Vrijkomende grond wordt verwerkt in beheer en ontsluitingspaden, in op te hogen terreinen (i.v.m. 

natschadecompensatie), dammen, slootdemping en in te realiseren kades (vak 40 en vakken 48/50).  

 De ontgraven grond bestaat voornamelijk uit humeuze bovengrond, soms wat venig of kleiig. De 

ondergrond bestaat uit zand, dit kan vrijkomen bij het verdiepen en verbreden van sloten     

3.1.2 GRONDWERK, ONTGRAVEN  

 De dikten van de af te plaggen terrein variëren in dikte van 0,20 m tot 0,40 m, afhankelijk van te 

realiseren natuurdoeltypen. Ten behoeve van het beheren van de percelen worden de 

onderhoudspaden niet afgeplagd en te laag gelegen paden worden opgehoogd om tot een acceptabele 

drooglegging te komen (gemiddeld 0,60 m boven waterpeil). 

 Watergangen worden tweezijdig verbreed (NP1), enkelzijdig verbreed (NP2) of alleen afplaggingen 

zonder sloot verbreding(NP3). Een deel van de vrijkomende grond wordt toegepast in de aan te leggen 

beheerpaden 

Figuur normaalprofielen NP1, NP2 en NP3 
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 Saneringslocatie 19 en 53 worden afgedekt. De bestaande puinverharding wordt met een doek en 

betongranulaat/of grond permanent afgedekt. De bermen worden met grond aangevuld. 

 

Figuur, afdekking saneringslocaties 19 en 53.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hooilandoevers zijn eenzijdig of tweezijdig langs bestaande watergangen geprojecteerd. 

 

Figuur, principe profiel aanleg hooilandoevers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 GRONDWERK, TRANSPORT  

 In het ontwerp zijn geen rij- en werkstroken aangegeven. Transporten vinden zo veel mogelijk over 

bestaande (beheer)paden plaats (is uitvoering) en gebruik van de openbare weg wordt zoveel mogelijk 

voorkomen (is uitvoering).  

 Om de grond te vervoeren naar verwerkingslocaties dienen in bestek  voorzieningen opgenomen van 

rijplaten banen, tijdelijk dammen met duikers en op te verwachten moeilijke kruisingen bruggen.  

 Voor vak 40 dient in het bestek een noodbrug te worden opgenomen  
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3.1.4 GRONDWERK, DAMMEN (EN DUIKERS) 

 Dammen worden gemaakt met vrijkomende grond. Voorafgaand wordt de waterloop ter plaatse 

opgeschoond. 

 Nieuwe dammen aan de openbare weg worden voorzien van damhek, palen en vleugels. Er is geen 

verharding voorzien (is zand) 

 Afwerking van  interne rijdammen bestaat uit grondwerk. Er is niet voorzien in betuining,  dampalen 

of verharding.  

 Bij de nieuw aan te brengen peildammen (met name bij stuwputten) is een houten damwand voorzien 

 Verontreinigde dammen worden zo veel mogelijk gehandhaafd (vanuit het kosten aspect) 

 De bovenbreedte van de rijdammen zal minimaal 4 m zijn 

3.1.5 GRONDWERK, WATERGANGEN (LEIDINGWERK) 

 Taludhelling is variabel en afhankelijk van grondslag. In DO is gerekend met minimaal 1:2 en zal 

plaatselijk 1:5 zijn (kanoroute). 

 Hoofdwaterlopen hebben een minimale waterlijnbreedte van 5 m op hoogste peil  

 Ter plaatse van dempingen en aan te leggen dammen wordt de watergang opgeschoond. Er wordt niet 

gebaggerd. 

 Ontgraven grond wordt opgeladen en vervoerd (geen schotwalgrond) 

 In peilvakken 11 en 16 (ontwerp watergebiedsplan gebieden 61-05 en 61-08) worden de interne sloten 

verbreed tot 10 m op de waterlijn. Voor overige interne sloten zijn geen maatregelen in dit kader  

voorzien 

 Verbreding van watergangen vindt plaats aan zijde van beheerder. Kavelgrens blijft gehandhaafd en 

ligt dus niet meer in het midden van de nieuwe watergang 

 Verbredingen van watergangen langs de wegen zijn niet voorzien, behalve de zuidelijke watergang 

langs de middenweg van Tienhoven tot Landweg 

 Kopsloot aan noordzijde van natuurvak 57 wordt op verzoek van de beheerders, in principe gedempt 

met nabij vrijkomende grond 

3.2 WATERBEHEERSING  

3.2.1 UITGANGSPUNTEN BEREKENING 

Voor de inrichting van de Bethunepolder (onderdeel van de herinrichting Noorderpark) zijn de 

afmetingen bepaald van de overstorten en duikers. In dit overzicht zijn alle uitgangspunten en 

randvoorwaarden ten aanzien van de berekeningen vermeld. 

 

Gebied 

 Toekomstige en bestaande maaiveldhoogtes volgens DO 

 peilvakgrenzen en oppervlaktes volgens Ontwerp watergebiedsplan/DO 

 peilvakfuncties volgens DO (natuurdoeltypen) 

 in te stellen peilen volgens Ontwerp watergebiedsplan/DO 

 ieder peilgebied krijgt een eigen afvoer overstortput  
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3.2.2 WATERBEHEERSING, DUIKERS 

 Voor de waterbeheersing en ontsluiting van de onderhoudspaden van de peilgebieden zijn in de tracé 

‘s dammen met duikers opgenomen.  Er is uitgegaan van een diameter van minimaal 125 mm 

(greppelduikers). De lengte varieert. Uitgegaan is van kunststof. 

 Ter plaatse van de overstortputten is de diameter minimaal 400 mm (ongewapende beton, op staal) en 

plaatselijk 800 en 1000 mm (gewapend beton, op staal) vanwege grotere debiet (omvang 

afwateringsgebied). Stuwbreedtes zijn opgenomen in het functionele ontwerp van Waternet. 

 Vrijkomende duikers worden afgevoerd. 

 Er worden 4 duikers vervangen en vergroot. Het  betreft D61-4, D61-7, D61-16, D61-10. 

 Ter plaatse van de Landweg (aansluiting Middenweg) dient een bestaande spirosolduiker verlengd te 

worden. In de bestekfase wordt nagegaan of de duiker verlengd kan worden of dat deze vervangen 

moet worden 

3.2.3 WATERBEHEERSING, KUNSTWERKEN  

Algemeen 
In hoofdwaterlopen komen klepstuwen.  In natuurvakken en secundaire watergangen worden 

overstortputten met schuifafsluiters toegepast 

Voor de uitwerking worden de voorwaarden en uitgangspunten van Waternet gehanteerd.  Algemeen 

geldt dat kunstwerken moeten voldoen aan de van toepassing zijnde internationale wet- en regelgeving en 

dat er termijnen en voorwaarden zijn ten aanzien van het in bedrijf nemen. Ten aanzien van stuwen (o.a. 

stuwbreedtes, damwand, gording en overstort zijn voorwaarden benoemd die in het bestek moeten 

worden opgenomen. Waternet zal de kunstwerken beheren 

 
Kunstwerken ten noorden van Middenweg . 

 K1 - overstortput 

 K3 - overstortput 

 K4 - klepstuw 

 K6 - klepstuw 

 K9 - overstortput 

 K11n - overstortput 

 K11z - overstortput 

 
Kunstwerken ten zuiden van Middenweg 

 K0- overstortput, bestaand, blijft bestaan 

 K14-oost - klepstuw 

 K14-west, klepstuw 

 K15 - klepstuw 

 K16 – overstortput 

 K17 - overstortput 

 K10 – klepstuw 

 K12- klepstuw 

 

Kunstwerken ten westen van Veenkade 

 K13 - overstortput 
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3.2.4 BIJKOMENDE WERKEN WATERBEHEERSING  

 Bij iedere klepstuw en gewone stuw wordt een peilschaal geplaatst 

 Toepassen van open bemaling is niet mogelijk door kweldruk. Dit vormt een aandachtspunt voor de 

uitvoering.  

3.3 RECREATIEVE VOORZIENINGEN  

 In het DO zijn geen voorzieningen opgenomen ter voorkoming van los lopende honden.  Deze 

maatregelen zijn wel noodzakelijk om verstoring van dieren door loslopende honden te voorkomen. 

De gemeente onderzoekt hoe  het eerst deel van de Meeuwenseweg vanuit het dorp Tienhoven 

hiervoor benut kan worden. Het beheer van een alternatieve route  komt waarschijnlijk bij de 

gemeente en/ af SBB.  

 Kanoroute (R en Q) vanaf de Maarsseveensevaart, langs de Veenkade naar de Nieuwe weg. Ter plaatse 

van de Maarsseveensevaart en Nieuwe weg worden in-uitstapvoorziening aangebracht.  Vanuit de 

ontheffing NB-wet dient voorkomen te worden dat kano’s buiten de route en in de natuurgebieden 

komen. Door middel van balken wordt de doorvaart belemmert, is er doorstroming en blijft er geen 

vuil hangen. Tevens worden verbodsborden geplaatst . Ter plaatse van een te handhaven dam in deel 

R is een overstapvoorzieningen voorzien.  Uit gesprekken met boeren is gebleken dat deze dam niet 

essentieel is en dus wellicht kan vervallen.  

 Voor de kanoroute worden de watergangen deels verbreed. 

 Langs de Bethuneweg en Middenweg zijn halfverharde stroken voorzien waarover gewandeld kan 

worden. Er wordt uitgegaan van een  breedte van 0,70 m, die aansluitend aan bestaande verharding 

wordt aangebracht; Tijdens de naverkenning en besteksfase zal er nog gekeken worden naar de 

fundering van de weg 

3.4 BEHEERPADEN  

Ten behoeve van het beheer is een stelsel van paden en dammen voorzien. Er wordt hoofdzakelijk gebruik 

gemaakt van bestaande routes. Daar waar watergangen worden vergraven zijn beheerstroken voorzien. 

 

 Per natuurdoeltype is een principe t.a.v. de beheerroutes  aangegeven waarbij aan minimaal 1 zijde een 

beheerontsluiting is geprojecteerd.   

 Dammen vanaf de openbare weg worden voorzien van dampalen, vleugels en toegangshekken. Waar 

nodig worden nieuw aangebracht, of anders vervangen aangepast of verplaatst; 

Voor natuurvak 47a en b is een nieuwe ontsluiting vanaf de Griendweg voorzien in het perceel met 

bloemrijk grasland. 
Rond vak 40 en vakken 48/50 komt een kade die ook gebruikt wordt als beheer- en ontsluitingspad  

 Langs hoofdwaterlopen zijn beheerstroken van 6 m geprojecteerd, voor zover daar ruimte voor is.  

 Voor de beheerpaden wordt geen halfverharding toegepast. 

3.5 FAUNAPASSAGE 

Er is sprake van 1 faunapassage, ter plaatse van vak 16 (61-08) in de Middenweg. Dit is afgestemd met de 

provincie. Het betreft een droge passage voor amfibieën, met faunageleidingsscherm. De overige locaties 

zijn vervallen. 

 



 

 

  

 

Toelichting Definitief Ontwerp, Inrichting Bethunepolder 

 
076376113:0.4 - Concept ARCADIS 

 
16 

     

BIJLAGE 1: DEFINITIEF ONTWERP 
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