
 

 

EM verwelkomt de aanwezigen. Hij geeft een korte inleiding over de bijeenkomst en 

schets kort de eerdere bijeenkomsten van 19 september 2012 , de daaropvolgende 

rondleiding in het gebied en de bijeenkomst van 11 december 2012. Na zijn inleiding 

begint OA met haar presentatie over het voorlopige ontwerp en het ontwerpproces 

zoals dat tot nu toe is doorlopen.  

 

De opgehangen kaarten worden toegelicht. Het zijn kaarten van de huidige en 

toekomstige situatie alsmede een kaart met de maai / wandelroute. Tezamen met de 

randvoorwaarden, input bewoners en informatie uit de rondleiding in het gebied is het 

voorlopig ontwerp gemaakt.  

 

V: wordt er vanaf het water gemaaid? 

A: de mogelijkheden zijn bekeken, vooralsnog zal vooral vanaf het schouwpad 

gemaaid gaan worden. De machines kunnen 6 meter vanaf schouwpad, resterende 1 

meter kan vanaf het water. 

 

V: waterstand in de Bijlmerweide, wie is daar verantwoordelijk voor? 

A: Waternet is beheerder en dus verantwoordelijk voor de hoogte van het water. 

 

V: in het park heb je vaak op de paden plassen water, wat gaat men hieraan doen? 

A: de waterberging heeft een andere reden, namelijk ‘watercompensatie’. De 

vrijgekomen grond kan gebruikt worden voor ophogingen, verder is het de 

verantwoordelijkheid van beheer om iets aan het probleem te doen. 
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 V: in het park wordt extra water gecompenseerd en door verharding komt extra 

waterberging. Wordt voor een bui vooraf door Waternet het overtollig water 

weggepompt, is hier sprake van extra water creëren? 

A: Waternet is verantwoordelijk voor het waterpeil. Deze wordt in principe constant 

gehouden. Dit betekent dat er dus dat er in principe geen piekberging plaats zal 

vinden.  

 

V: hoeveel bruggen worden aangepast? 

A: op de kaart zijn de 16 bruggen aangegeven die vervangen gaan worden,  4 

bruggen komen te vervallen en 1 nieuwe brug komt op een nieuwe plek.  

 

V: komen er andere soorten bruggen? 

A: ja, vanwege het soort onderhoudsmateriaal moeten andere soorten bruggen 

komen, bruggen die onderhoudsvrij zijn en het onderhoudsmateriaal kunnen dragen. 

 

V: komt er een antislip laag op de brug? 

A: ja 

 

V: hoeveel land verdwijnt door de extra waterberging? 

A: 2.273 hectare 

 

V: wordt de afgegraven grond afgevoerd? 

A: voor een deel zal de grond afgevoerd worden, maar we zoeken mogelijkheden om 

een deel van de afgegraven grond in het gebied zelf te verwerken.   

 

EM vraagt de bewoners met suggesties te komen over wat er met de afgegraven 

grond kan gebeuren In het gebied zelf. 

 

V: het is een groots project, hoe pak je de aanleg aan zonder het park te vernielen? 

A: onderzocht is met welk materieel onderhouden moet worden. Er zal ook gekeken 

gaan worden welk materieel ingezet moet worden bij uitvoering van de 

werkzaamheden. Er wordt materieel voorgeschreven dat niet te groot en niet te zwaar 

is. Verder zullen in de opdrachtverlening bij de uitvoering afspraken worden gemaakt 

over zorgvuldig werken zodat het park wordt ontzien.  

 

V: hoeveel bomen gaan gekapt worden? 

A; Dit moet nog geïnventariseerd worden, daarnaast zullen ook nieuwe bomen geplant 

worden. 

 

V: op dit moment wordt hier en daar blubber/modder weggevoerd, is dat de 

voorbereiding? 

A: nee, dat zijn de 10 jaarlijkse baggerwerkzaamheden. 

 

OA meldt dat in eerste instantie men voornamelijk water zal zien. Na verloop van tijd 

zal dat beeld veranderen en zullen nieuwe planten groeien. Aandachtspunt is dat in 

beginsel op sommige plaatsen veel riet zal groeien. Een teveel aan riet zal door een 

intensiever maairegime worden tegengewerkt. Dit gaan we doen om diversiteit in de 

plantengroei te krijgen. Door die diversiteit  zullen verschillende diersoorten komen. 
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Door het graven van een nieuwe watergang komt er tevens een nieuw eiland. Daar zal 

rekening gehouden worden met de reigerkolonie. 

 

V: wat is zoute kwel? 

A: in onze sloten bevindt zich normaal zoetwater door regenval. Echter om onze 

polders droog te houden, moeten er water weggepompt worden. Door dit reeds 

langdurige wegpompen van water wordt uiteindelijk zout water opgepompt dat 

afkomstig is van de voormalige Zuiderzee of zelfs de Noordzee.  

 

V: wanneer begint uitvoering en hoe lang blijft het alleen water? 

A: De uitvoering is in 2014. Hoe lang het alleen water blijft is moeilijk te zeggen, 

streven is om binnen 3 jaar begroeide onderwateroeverste hebben. 

 

V: is de ecoloog van RWS betrokken bij het plan? 

A: RWS is opdrachtgever voor de waterberging, wie RWS hierin intern betrokken heeft 

is de gemeente niet bekend. 

 

V: is Landschap Noord Holland hierin gekend? 

A: Landschap Noord Holland is wel betrokken, er heeft een inhoudelijke afstemming 

plaatsgevonden. Verdere inschakeling via een formele opdracht bleek echter niet 

nodig.  

 

Een aanwezige medewerker van de kinderboerderij in de Bijlmerweide geeft aan dat 

zij sinds de vervanging van de beschoeiing langs de Weespertrekvaart, vaak last 

hebben van natte voeten. De grondwaterstand is overal hoger komen te staan. De ooit 

aanwezige kwelsloot is verdwenen, terwijl die juist dit probleem had kunnen opvangen.  

Gevraagd wordt of die sloot niet weer gegraven kan worden. Aangegeven wordt dat 

het peilvak langs de Weespertrekvaart hoger ligt. Hierdoor kan daar binnen dit project 

geen extra waterberging gerealiseerd worden. Bij een ander project, de Natuurzoom, 

zal dat wel meegenomen worden. 

 

EM geeft aan wat het verdere traject is van de waterberging. Opmerkingen en ideeën 

worden in een definitief rapport verwerkt, dit rapport zal binnen het stadsdeel ter 

besluitvorming ingebracht worden. Eerst zal RWS (=opdrachtgever) het rapport 

ontvangen. Zodra het Dagelijks bestuur van het stadsdeel akkoord is met het rapport 

is er sprake van een Definitief Ontwerp. Dit is de laatste bewonersavond met 

betrekking tot het ontwerp. Dat betekent niet dat dit het laatste contact tussen 

gemeente en bewoners over dit project zal zijn. Het is de intentie van de gemeente om 

gedurende de uitvoering in 2014 contact met de bewoners te houden en hen op de 

hoogte te houden van de werkzaamheden.  

 

Om de afronding van het planontwikkelingstraject middels deze avond een feestelijk 

accent te geven wordt op taart getrakteerd.  

 

Na dit taartmoment is er nog in kleine groepjes bij de kaarten verder gesproken.  

EM sluit om 21:30 de bijeenkomst en bedankt de aanwezigen. De aanwezigen waren 

zeer te spreken over de wijze waarop het stadsdeel de bewoners betrokken heeft bij 

de opgave.  


