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Hoofdweerstandslijn & Inundatiekanaal

Afbeelding 6.23 Landschapsplan deelkaart Zuid

M24 Inundatiekade
herkenbaar in stedelijk
weefsel

Inundatielandschap kom 15 & 16 met natuurwaarden
Kilzone, herstel kavelstructuur en openheid. Focus

Communicatieweg

op recreatieve ontsluiting en natuurontwikkeling
Veenweidepolders met natuurvriendelijke oevers

Afb 6.34

M23 Herstel objecten
watermanagementsysteem

Waterrijk Polderpark van graslanden met

Afb 6.33

natuurwaarden
Overkluizing hoofdweerstandslijn

Hoogedijk

M22 Tijdelijke inundatie

Overkluizing historische structuur
Dubbele bomenrij tussen stad en land

M16 Verdiepte ligging als
smalle snede

Groene beplantingszoom
Recreatieve fiets- en wandelroute
Recreatieve wandelroute

M14 Realisatie informatie- en
rustpunten

Afb 6.30

Verboden Kringen

M27 Volledig verdiepte ligging

Water
Infrastructuur

M24 Kadijk herkenbaar in
stedelijk weefsel

M28 Weggebonden functies en objecten
onzichtbaar

Genieweg

Afb 6.31

M18 Nieuwe transparante
fietsbrug

M29 Robuuste overkluizing

M19 Realisatie uitzichtpunt
M22

M33 Nieuwe wandelroute
M23 Herstel objecten
watermanagementsysteem
Groenedijk

Afb 6.41

M14

Afb 6.40
68 - Landschapsplan

St. Aagtendijk

Nieuwendijk

6.2.3 Deelkaart Zuid (Kom 15, 16, 19 en de
Kilzone)
De inundatiekommen / schootsvelden in Kom
15, 16, 19 en de Kilzone zijn grotendeels verstedelijkt. Tussen de hoofdweerstandslijn en de A9
ligt nog een smalle strook open gebied, zowel
inundatiegebied als schootsveld. In Kom 15
wordt de Verbinding A8-A9 aangesloten op de
A9. In kom 16 doorsnijden de A9 en de uitvoeger
van de Verbinding A8-A9 de hoofdweerstandslijn en het Inundatiekanaal. Kom 19 wordt
doorsneden door de A9 en heeft twee verschijningsvormen, het open agrarisch landschap van
de Wijkermeerpolders ten oosten van de A9
en het volledig bebouwde bedrijventerrein ten
westen van de A9.
De maatregelen betreffen de bouwstenen
herstel en versterking van de hoofdweerstandslijn, herstel en versterking van de
inundatiekommen / schootsvelden, herstel en
versterking van het watermanagementsysteem
en Inpassing Verbinding A8-A9 en bestaande
A9. De maatregelen vergroten de openheid in
wat nog resteert van de inundatiekommen en
richten zich op een uniforme inrichting van het
gebied, zodat dit als samenhangend geheel
herkenbaar wordt. Informatievoorziening speelt
bij de beleving ook een rol. De agrarische
karakteristiek van het landschap blijft behouden
(bij voorkeur agrarisch natuurbeheer). Periodiek
wordt inundatie - het belangrijkste defensieve
middel van de Stelling- mogelijk gemaakt om de
beleving van de Stelling sterk te vergroten. Om
het open en vlakke karakter van het landschap
te versterken, krijgt de Verbinding A8-A9 een
verdiepte aansluiting, worden weggebonden
objecten langs de A9 gebundeld en geminimaliseerd en krijgt de stadsrand een eenduidige
begrenzing.

Voor de Wijkermeerpolders ligt de focus van de
maatregelen op versterking van wat aanwezig is
in het agrarische deel, voor het bedrijventerrein
is de opgave veel groter. Hier kan daadwerkelijk
pas wat gebeuren bij grootschalige herinrichting. Wel ligt het Inundatiekanaal er verscholen
in het bedrijventerrein, hiervan wordt de herkenbaarheid en beleefbaarheid vergroot.
In de Kilzone heeft het landschap van het voormalige Oer-IJ met de aanleg van de golfbaan
een grote transformatie ondergaan. De aanleg
van de Verbinding A8-A9, die dwars door de
golfbaan loopt, betekent voor dit landschap een
nieuwe transformatie.
De maatregelen richten zich aan de veilige zijde
op het vergroten van de openheid en op het
herstel van zichtrelaties tussen de dijken die het
gebied begrenzen. Daarnaast wordt ingezet op
het verbeteren van ecologische en recreatieve
kwaliteiten. Het linielandschap van rond 1900
(landschapsbeeld en verkavelingspatroon) geldt
hierbij als leidraad.
De volgende maatregelen worden genomen voor
het herstel en versterking van de hoofdweerstandslijn:
HWL

IVK

WMS

M14. Realisatie informatie- rustpunten
De hoofdweerstandslijn vormt de oostelijke
begrenzing van Kom 15. Nabij de aansluiting
van de hoofdweerstandslijn op Fort Veldhuis
wordt de aansluiting van de Verbinding A8-A9
op de A9 gerealiseerd. Net ten noorden hiervan
liggen de coupure van de Zuidermaatweg en
de nevenbatterij van Fort Veldhuis. Hier wordt
een informatie- en rustpunt gerealiseerd in de
uniforme huisstijl van de Stelling. Bij de kruising
Nieuwendijk en St Aagtendijk komen drie dijktypologieën samen, ook hier wordt een
informatie- en rustpunt gerealiseerd.

HWL

WMS

M15. Inundatiekanaal vergroten tot aan A9
De kruising van de A9 en het Inundatiekanaal
wordt meer zichtbaar gemaakt. De weg komt
dichter bij het water. Daardoor wordt de bundel
van hoofdweerstandslijn en inundatiekanaal
voor de weggebruiker meer zichtbaar en beleefbaar. Bij deze maatregel moet rekening worden
gehouden met eisen vanuit de verkeersveiligheid.

IVK

HWL

WMS

De volgende maatregelen worden genomen
voor het herstel en versterking van de inundatiekommen, schootsvelden en verboden kringen:
IVK

WMS

IVK

HWL

M16. Verdiepte ligging nieuwe aansluiting als
smalle snede
De verdiepte ligging wordt als een smalle snede
in het landschap vormgegeven. Dit biedt de
mogelijkheid een min of meer aaneengesloten
landschap en inundatiegebied te maken. Daarbij
wordt de stadsrand van Heemskerk gezien als
begrenzing van de inundatiekom, dus ook het
landschap ten westen van de A9 wordt ingericht
als inundatiegebied.
M17. Verwijderen objecten in kom 15
Het verwijderen van verzorgingsplaats Akermaat
biedt ruimte voor nieuwe inrichting ten westen
van de A9. De snelweg vormt zo geen begrenzing van de inundatiekom, maar kan gezien
worden als een hedendaagse doorsnijding
daarvan. Dit versterkt ook de beleving van
de Stelling door de weggebuiker, die als het
ware door het inundatielandschap heen rijdt
en over de inundatiekom heen zicht heeft op
de hoofdweerstandslijn en Fort Veldhuis. Om
de openheid in het gebied zoveel mogelijk te
vergroten worden opgaande beplantingen en
bosschages verwijderd.

IVK

HWL

WMS

IVK

HWL

IVK

HWL

M18. Realisatie nieuwe transparante fietsbrug
Ten behoeve van de aansluiting van de
Verbinding A8-A9 is een verbreding van de
A9 noodzakelijk. Als gevolg hiervan dient de
fietsbrug, een belangrijke recreatieve ontsluiting voor Beverwijk en Heemskerk, vervangen te
worden. Waar de huidige fietsbrug door middel
van zware grondlichamen landt in het inundatielandschap, krijgt de nieuwe fietsbrug een
minimaal ruimtebeslag, een open constructie en
een materiaalgebruik dat aansluit bij het open,
groene karakter van de inundatiekom. Deze
stad-landverbinding sluit aan weerszijden van de
weg aan op de komkering tussen Kom 15 en 16,
waardoor deze beter beleefbaar wordt.
M19. Realisatie van een uitzichtpunt
Een uitzichtpunt geeft vanaf de fietsbrug zicht
op de omgeving en vormt als het ware een
startpunt voor de beleving van de Stelling met
zicht op het inundatielandschap, de hoofdweerstandslijn met het Inundatiekanaal, Fort Veldhuis
en het landschap aan de veilige zijde van de
Stelling.
M20. Verwijderen objecten in kom 16
Om de openheid te vergroten worden
bosschages en de loods verwijderd. Ook moet
de bestaande 150kV hoogspanningslijn ten
behoeve van de aansluiting van de Verbinding
A8-A9 op de A22 aangepast worden. Hiertoe
worden de masten ter plaatse van de aansluiting
verhoogd.
M21. Verwijderen golfbaan met opstallen en
beplanting
Het schootsveld (‘klein flankement’) van Fort
Veldhuis is in de huidige situatie niet beleefbaar
vanwege de opgaande beplanting, opstallen
en parkeerplaats van de golfbaan. Het verwijderen van de golfbaan en clubgebouw maakt
het mogelijk hier weer een open inrichting te
realiseren.
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Afbeelding 6.24 Landschapsplan deelkaart Zuid

Hoofdweerstandslijn & Inundatiekanaal
Inundatielandschap kom 15 & 16 met natuurwaarden

M31 Grondwal langs de A9

Kilzone, herstel kavelstructuur en openheid. Focus

M30 Minimaliseren objecten langs
de A9

op recreatieve ontsluiting en natuurontwikkeling
Veenweidepolders met natuurvriendelijke oevers
Waterrijk Polderpark van graslanden met

M23 Herstel objecten
watermanagementsysteem

natuurwaarden
Overkluizing hoofdweerstandslijn
Overkluizing historische structuur
Dubbele bomenrij tussen stad en land

Afb 6.41

Groene beplantingszoom
Recreatieve fiets- en wandelroute
Recreatieve wandelroute

M22 Tijdelijke inundatie

Verboden Kringen

St. Aagtendijk

Water
Infrastructuur

Afb 6.40

M24 St Aagtendijk
herkenbaar in stedelijk
weefsel

M25 Inundatiekanaal
herkenbaar in stedelijk
weefsel

Vuurlinie
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M15 Inundatiekanaal vergroten
tot aan A9

De volgende maatregelen worden genomen voor
het herstel en versterking van het watermanagementsysteem:
IVK

WMS

M22. Tijdelijke inundatie
Om de herkenbaarheid van Kom 15 en Kom
16 verder te vergroten en de werking van de
Stelling inzichtelijk te maken wordt tijdelijke
inundatie van Kom 15 en Kom 16 mogelijk
gemaakt. Tijdelijke inundatie draagt tevens bij
aan natuurontwikkeling, piekwaterberging,
water- en natuurcompensatie.

de voormalige vuilstort is de kerende functie
niet beleefbaar. Dit wordt verbeterd door een
herkenbare en uniforme vormgeving van kade,
meubilair, objecten en materialisatie die in
het stedelijk weefsel doorgetrokken wordt. Zo
wordt de St. Aagtendijk niet alleen als onderdeel
van de Stelling en als historische landschappelijke structuur beter herkenbaar gemaakt maar
ook versterkt als stad-land verbinding.
WMS

IVK
WMS

IVK

WMS

IVK

M23. Herstel objecten watermanagementsysteem
Om de tijdelijke inundatie mogelijk te maken,
moeten regelwerken en inundatiekaden van de
Stelling hersteld worden. Voor Kom 15 gaat het
om de inundatiekade en het regelwerk bij Fort
Veldhuis, de voormalige Kadijk en de kade langs
het Inundatiekanaal. Daarnaast moet ook langs
de A9 een kerende voorziening gerealiseerd
worden. Dit gebeurt in de vorm van een lage wal
die het zicht vanaf de snelweg op de Stelling
niet belemmert.
M24. Beleefbaar maken inundatiekades
De inundatiekade bij Fort Veldhuis en in het
verlengde hiervan de Zuidermaatweg, en de
voormalige Kadijk krijgen, ook in het stedelijk
weefsel, een uniforme vormgeving om als
onderdeel van de Stelling en als historische
landschappelijke structuur beter herkenbaar te
worden. Te denken valt aan een herprofilering
naar oorspronkelijke vorm van de kade met
daarbij een wijziging in gebruik (de Kadijk meer
als fietspad vormgeven), het toepassen van
ander type verharding van fiets- en wandelpad
passend in de gedachte van het erfgoed, het
toevoegen van kunstobjecten om de kruising
met de verboden kringen te beleven en het
toevoegen van Stelling-meubilair. Ook de St.
Aagtendijk functioneerde als komkering. Omdat
de dijk nu echter dienst doet als begrenzing van

WMS

IVK

HWL

van de Verbinding A8-A9 verder te beperken,
wordt de aansluiting van de verdiepte ligging
op het landschap per landschapstype specifiek
vormgegeven passend bij het aanliggende
landschap.
WMS

IVK

M25. Beleefbaar maken Inundatiekanaal
Het Inundatiekanaal vormt de noordwestelijke
begrenzing van Kom 19 en ligt vrij anoniem
ingeklemd tussen de hallen van de Bazaar en
de N246. Het kanaal wordt beter beleefbaar
gemaakt door het dezelfde uitstraling te geven
als het kanaal in de open polder, er een recreatief pad langs te leggen en te voorzien van
een uniforme vormgeving/ huisstijl zoals de
eerder beschreven structuren die in het stedelijk
weefsel doorgetrokken worden.
M26. Informatievoorziening
In de Vuurlinie ligt de damsluis, een onderdeel
van het watermanagementsysteem dat nog gaaf
is. Langs de St. Aagtendijk ligt de stenen beer,
onderdeel van een inundatiesluis. Door middel
van informatievoorziening langs beide objecten
wordt deze meer zichtbaar en herkenbaar
gemaakt.

HWL

IVK

WMS

Voor de inpassing van de Verbinding A8-A9 en
bestaande A9 worden verschillende maatregelen voorgesteld. Het gaat om de volgende
maatregelen die in een volgende fase verder
moeten worden uitgewerkt en gedetailleerd:
IVK

HWL

M27. Volledig verdiepte ligging: Onzichtbaar
en ingepast
Voor de Verbinding A8-A9 geldt verder het
motto: zo onzichtbaar mogelijk. Daartoe worden
naast de verdiepte ligging ook alle weggebonden elementen onder de hoogte van het
maaiveld gerealiseerd. Om de visuele impact

IVK

M28. Weggebonden objecten en functies zijn
onzichtbaar
Weggebonden objecten en functies, zoals de
nooduitgangen en de waterberging, worden
ten dienste van het landschap vormgegeven. In
de oksels van de aansluiting op de A9 worden
watergangen aangelegd die de verkavelingsrichting van de polders benadrukken. Langs de
verdiepte ligging wordt aan weerszijden een
parallelle watergang gerealiseerd die niet alleen
dienst doet als waterberging, maar ook als
waterzuivering, natuur- en watercompensatie
en ter afscheiding van de verdiepte ligging.
Daardoor worden hekwerken in het landschap
overbodig.
M29. Robuuste overkluizing Groenedijk
Er worden in het hele gebied robuuste overkluizingen gerealiseerd met een duidelijke hiërarchie. Ter plaatse van de Groenedijk, de ruimtelijke drager vanuit het Bijzonder Provinciaal
Landschap, wordt een zo lang mogelijke overkluizing gemaakt om de andschappelijke context
te behouden. De overkluizing van de Verbinding
A8-A9 (zie ook hierboven) begint ongeveer 100
meter ten westen en loopt door tot ongeveer
150 meter ten oosten van de Groenedijk en heeft
een lengte van 249 meter. De Groenedijk lijkt
niet te worden onderbroken. Om de Groenedijk
als ruimtelijke drager verder te versterken,
wordt beplanting langs de dijk aangeheeld. De
brede overkluizing maakt het mogelijk de Kil
meer ruimte te geven voor ecologische oevers,
een parallelle wandelroute en een kanoroute.
M30. Minimaliseren objecten langs A9
De A9 is een bestaande snelweg waaraan,
vanwege de aansluiting van de Verbinding

A8-A9, de nodige aanpassingen gedaan moeten
worden. Hierbij hanteren we het adagium: zo
onzichtbaar mogelijk, om de impact van de weg
op de openheid van de inundatiekommen en
schootsvelden zoveel mogelijk te beperken. Dit
betekent een ranke vormgeving van elementen
en ook het minimaliseren van weggebonden
objecten.
HWL

IVK

HWL

IVK

IVK

M31. Grondwal langs A9
Om het verkeer op de A9 vanaf de hoofdweerstandslijn gezien deels aan het zicht te
onttrekken, wordt aan de oostzijde van de
snelweg een lage grondwal toegepast. Deze
lage grondwal maakt inundatie van de zone
tussen A9 en de hoofdweerstandslijn mogelijk.
Over de grondwal heen is er vanaf de A9 zicht
op de hoofdweerstandslijn, zo blijft de zichtrelatie tussen Stelling en A9 behouden.
M32. Nieuwe wandelroute
De dienstwegen rondom de verdiepte ligging
in de Kilzone worden terughoudend ingepast
en zijn qua uitstraling onderdeel van de herinrichting van de polder. Aan de zuidzijde van de
nieuwe verbinding wordt het landschap toegankelijk voor wandelaars door daar bijvoorbeeld
de dienstweg voor te gebruiken of een losse
wandelkade in te passen. Een wandelpad zorgt
voor een extra verbinding tussen de hoofdweerstandslijn, via een plankier over de Kil, met de
Groenedijk.
M32. Eenduidige begrenzing stadsrand
De stadsrand langs Broekpolder bestaat uit
een grondwal gedeeltelijk voorzien van een
dubbele bomenrij. Deze bomenrij wordt langs
de gehele stadsrand aangevuld. De functie van
de beplanting is drieledig, vanuit de stad gezien
verzacht de beplanting de impact van de weg,
de doorgaande beplanting zorgt voor geleding
van de weggebruiker en vanuit het landschap
gezien is de beplanting een groene filter tussen
de harde stadsrand en het open landschap.
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Afbeelding 6.25 Deelkaart Zuid - te verwijderen / transformeren elementen

Te verwijderen / transformeren elementen

M17 Verwijderen verzorgingsplaats Akermaat

M17 Verwijderen opgaande
beplanting

M21 Verwijderen opstallen en
opgaande beplanting golfbaan

M18 Verwijderen talud fietsbrug

M20 Verwijderen bosschages
M20 Transformatie 150kV hoogspanningslijn

72 - Landschapsplan

M20 Verwijderen loods

Afbeelding 6.26 Verbeelding inpassing aansluiting Verbinding A8/A9 - A9

Afbeelding 6.27 Verbeelding inpassing aansluiting Verbinding A8/A9 - A9

Afbeelding 6.28 Verbeelding inpassing aansluiting Verbinding A8/A9 - A9

Afbeelding 6.29 Verbeelding inpassing aansluiting Verbinding A8/A9 - A9
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Afbeelding 6.30 Aansluiting Verbinding A8-A9
Verbeelding verdiepte ligging gezien vanaf de grondwal rondom
Broekpolder.
Boven: visualisatie toekomstige situatie. Onder: foto huidige situatie.
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Afbeelding 6.31 Verbeelding uitkijkpunt fietsbrug met zicht over de Stelling

Afbeelding 6.32 Mogelijke uitwerking vernieuwde voet- fietsbrug
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Afbeelding 6.33 Hoofdweerstandslijn nabij Fort Veldhuis
Verbeelding hoofdweerstandslijn en Kilzone, bezien vanaf Fort Veldhuis.
Boven: visualisatie toekomstige situatie. Onder: foto huidige situatie.

76 - Landschapsplan

Afbeelding 6.34 Inundatiekom 15 bij Fort Veldhuis
Verbeelding inundatiekom 15, bezien vanaf Fort Veldhuis.
Boven: visualisatie toekomstige situatie. Onder: foto huidige situatie.
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Geniedijk - Genieweg
Brede overkluizing
(<250 meter)

Buitenlanden Oer-IJ

Kreekrijke
zeekleipolders

Afbeelding 6.36 Verdiepte ligging in de kreekrijke zeekleipolders
Kil - Groenedijk
Brede overkluizing
(<250 meter)

Afbeelding 6.37 Verdiepte ligging in de Buitenlanden van het Oer-IJ
Afbeelding 6.35 Overzicht overkluizingen en typen landschap
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Afbeelding 6.38 Verbeelding inpassing verdiepte ligging in de Kilzone

Afbeelding 6.39 Referentie vormgeving dienstweg als karrenspoor naast verdiepte ligging
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Afbeelding 6.40 Kom 16- inpassing volledige knoop
Verbeelding inpassing volledige knoop, bezien vanaf het Aagtenpark.
Boven: visualisatie toekomstige situatie. Onder: foto huidige situatie.
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Afbeelding 6.41 Kom 16 - inpassing volledige knoop
Verbeelding inpassing volledige knoop vanaf de kruising St.
Aagtendijk/Nieuwendijk.
Boven: visualisatie toekomstige situatie. Onder: foto huidige situatie.
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Groenedijk
Afbeelding 6.42 Landschapsplan deelkaart Oost

Communicatieweg
Afb 6.49
Afb 6.50

M34 Volledig verdiepte ligging

M35 Weggebonden objecten en
functies onzichtbaar

M38 Open stadsrandzones

Afb 6.51
Afb 6.55
Afb 6.54

Hoofdweerstandslijn & Inundatiekanaal
Inundatielandschap kom 15 & 16 met natuurwaarden
Kilzone, herstel kavelstructuur en openheid. Focus
op recreatieve ontsluiting en natuurontwikkeling
Veenweidepolders met natuurvriendelijke oevers

Communicatieweg

Afb 6.52

Afb 6.53

Waterrijk Polderpark van graslanden met
natuurwaarden
Overkluizing hoofdweerstandslijn
Overkluizing historische structuur

Kaaik
Nauernasche Vaart
M39 Ontwikkelen wandel- en
fietsroutes

Dubbele bomenrij tussen stad en land
Groene beplantingszoom

Binnendelft

M37 Robuuste kruising Kaaik

Recreatieve fiets- en wandelroute
Recreatieve wandelroute
Verboden Kringen
Water
Infrastructuur
Beheerboerderij met educatieve doeleinden

M36 Robuuste overkluizing
Dorpsstraat
Dorpsstraat
M37 Robuuste kruising
Binnendelft

Deelkaart Oost
M40 Open venster naar het
landschap
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6.2.4 Deelkaart Oost (de Assendelver
polders, stadsrand Assendelft en de
aansluiting A8)
De Assendelver polders vormen, ingeklemd
tussen de ruimtelijke dragers Groenedijk
en Dorpsstraat, een stuk typisch Hollands
polderlandschap. De BPL-kernkwaliteiten
openheid, strokenverkaveling en brede
veensloten zijn hier nog goed beleefbaar. Bij
de inpassing van de Verbinding A8-A9 in deze
polders ligt de nadruk op het zoveel mogelijk
behouden en versterken van dit karakter.
De stadsrand van Assendelft vormt de
overgangszone van het dorp naar het open
landschap van de Assendelver polders. Hier
wordt de Verbinding A8-A9 aangesloten op het
onderliggend wegennet.
De maatregelen betreffen de bouwsteen
Inpassing Verbinding A8-A9 en bestaande A9.
De bouwsteen resulteert in een drieledige
inpassingsopgave: de inpassing van de
Verbinding A8-A9 in het landschap, beëindiging
van de stadsrand plus een overgangszone naar
het open polderlandschap met ruimte voor
recreatie, waterberging en de aansluiting op de
A8.
Voor de inpassing van de bestaande A9 en
van de Verbinding A8-A9 worden de volgende
maatregelen genomen:
IVK

M34. Volledig verdiepte ligging: Onzichtbaar
en ingepast
Door de Verbinding A8-A9 in de Assendelver
polders verdiept aan te leggen en ook
weggebonden objecten als signalering,
verlichting en bebording beneden maaiveld te
realiseren, wordt de weg voor een groot deel
aan het zicht onttrokken.

IVK

M35. Weggebonden objecten en functies zijn
onzichtbaar
Overige weggebonden objecten en functies
worden ten dienste van het landschap
vormgegeven. In de oksels van de aansluiting
op de afrit Saendelft worden watergangen
aangelegd die de verkavelingsrichting van de
polders benadrukken. Langs de verdiepte ligging
worden aan weerszijden parallelle watergangen
gerealiseerd om hekwerken in de polder zoveel
mogelijk te voorkomen. Deze watergangen doen
tevens dienst als waterberging en mogelijke
natuurcompensatie.
M36. Robuuste overkluizing Dorpsstraat
De Dorpsstraat is een waardevolle cultuurhistorische ruimtelijke drager met eeuwigheidswaarde. Door hier net als bij de hoofdweerstandslijn en de Groenedijk een zo breed
mogelijke overkluizing te realiseren van
249m, blijft de Dorpsstraat als zelfstandig lint
beleefbaar. Om dit verder te versterken krijgt
het landschap tussen de Noorderveenweg
en de Communicatieweg een open inrichting. De verkeerskundige verbindingen
Communicatieweg en aansluiting Saendelft
krijgen een zo rank mogelijke overkluizing. Om
de overkluizing van de Dorpstraat mogelijk te
maken zullen ongeveer zeven huizen worden
gesloopt.
M37. Robuust kruisen van Kaaik en Binnendelft
De Verbinding A8-A9 is te gast in het landschap.
De hoofdwatergang Kaaik wordt als historische
structuur gerespecteerd en krijgt een brede
onderdoorgang, dit geldt in gelijke mate ook
voor de Binnendelft waar de nieuwe verbinding
ruimschoots overheen gaat zodat ecologie en
recreant er gemakkelijk onderdoor kunnen.
Voor de beëindiging van de stadsrand plus een
overgangszone naar het open polderlandschap
worden de volgende maatregelen genomen:

M38. Open Stadsrandzone
De Verbinding A8-A9 ligt verdiept door de
gehele Assendelver polders en loopt ten oosten
van de Dorpsstraat geleidelijk omhoog tot de
Nauernasche vaart. Bij de aansluiting Saendelft
wordt, als overgangszone naar de Assendelver
polders het landschap ingericht met een
agrarisch karakter. Kavelstructuren worden
aangezet soms voorzien van wilgenbeplanting,
ook binnen de lussen van de toe- en afrit van
de aansluiting Saendelft. Deze zone wordt
ingericht als waterbergingsgebied, water vanaf
de weg wordt hier vastgehouden en gezuiverd
afgevoerd richting het landschap. Weggebonden
functies worden in de stadsrandzone zo
terughoudend vormgegeven.
Langs de stadsrand liggen de bouwlocaties van
de ‘Overhoeken’, om bij te dragen aan de open
stadsrandszone dienen hier kloeke gebouwen
ontworpen te worden, die alzijdig, openbaar en
van hoogwaardige kwaliteit zijn. Te gast in het
landschap met inpandig parkeren.
M39. Ontwikkeling wandel- en fietsroutes
De stadsrandzone wordt verder ontwikkeld als
uitloopgebied, hiertoe worden nieuwe paden
aangelegd. Ten zuiden van de verbinding
wordt een wandelpad gerealiseerd over
bijvoorbeeld de zuidelijke dienstweg of een
nieuwe kade. Tevens wordt een nieuwe fiets- en
wandelverbinding langs de Kaaik gerealiseerd.
Met de aanleg van de Verbinding A8-A9 verliest
de Noorderveenweg vanaf de aansluiting met
de Waterrijklaan zijn functie als ontsluiting van
Assendelft richting de A8. De Noorderveenweg
wordt daarom vanaf de aansluiting met de
Waterrijklaan omgebouwd tot fietsverbinding.
Het tracé wordt iets verlegd zodat het fietspad
parallel aan de verkaveling en de poldersloten
loopt. Vanaf de Noorderweg tot de Binnendelft
wordt de Noorderveenweg voorzien van een
dubbele bomenrij om zo een groene beëindiging
van de stadsrand te realiseren.

Voor de aansluiting op de bestaande A8 wordt
de volgende maatregel genomen:
M40. Open venster naar het landschap
De Verbinding A8-A9 begint/eindigt bij de
aansluiting op de A8. Voor de weggebruiker
vanuit Amsterdam is er na de kruising met de
Nauernasche vaart weids zicht over het open
veenweidelandschap aan weerszijden van
de weg, de groene stadsrand van Assendelft
draagt bij aan de beleving van de openheid.
Dalend naar de verdiepte ligging wordt de
Dorpsstraat vervolgens zichtbaar als historische
entiteit. Geluidswerende maatregelen zoals
geluidsschermen horen hier niet.
De nieuwe fietsverbinding gaat richting Zaandam
de Nauernasche vaart over. Op de huidige
brug zal met de aanleg van de Verbinding
A8-A9 geen ruimte meer zijn voor een fietspad.
De bestaande brug gaat ruimte bieden aan
het oost-westverkeer, de noordelijke rijbaan
van de Verbinding A8-A9. De bestaande
brug wordt ingericht met 2 rijstroken en een
invoegstrook en heeft daarom geen ruimte
meer voor de fietsverbinding. Voor het verkeer
in tegengestelde richting wordt direct ten
zuiden van de bestaande brug een nieuwe
brug gebouwd. Deze brug biedt ruimte voor 2
rijstroken en een uitvoegstrook. Op deze nieuwe
brug is eenvoudig ruimte te maken voor de
nieuwe fietsverbinding. De fietsverbinding aan de
noordzijde realiseren is niet goed mogelijk. Een
nieuwe brug aan de noordzijde van de bestaande
brug voor de doortrekking van de A8 leidt tot
verschuiving in het alignement van de noordelijke
rijbaan. Hierdoor ontstaat een onveilige slinger
in de weg en komen de toe- en afrit aan de
noordzijde ook dichter bij woongebied te liggen.
Een nieuwe separate fietsbrug is slecht mogelijk,
omdat de Nauernasche vaart een staande-mastroute is. Dan zou je al met al drie beweegbare
bruggen naast elkaar krijgen, met alle technische
risico’s van dien. De fietsverbinding op de nieuwe
brug aan de zuidkant is daarom de beste optie,
zie Deelkaart Oost.
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Afbeelding 6.43 Deelkaart Oost - te verwijderen / transformeren elementen

Te verwijderen / transformeren elementen
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Kaaik
Communicatieweg

Overbreedte ten behoeve van

Binnendelft

recreatief netwerk

Onderdoorgang

Smalle overkluizing

Veenweidepolders

Waterrijke
veennatuurpolders

Waterrijk polderpark

Dorpsstraat
Brede overkluizing

Kil - Groenedijk

(<250 meter)

Brede overkluizing
(<250 meter)

Saendelft
Smalle overkluizing

Afbeelding 6.44 Overzicht overkluizingen en typen landschap en principeprofiel verdiepte ligging

Afbeelding 6.45 Verdiepte ligging in de Veenweidepolders
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Afbeelding 6.46 Verdiepte ligging in het waterrijk polderpark

Afbeelding 6.47 Verbeelding inpassing verdiepte ligging in de Assendelver polders

Afbeelding 6.48 Verbeelding inpassing verdiepte ligging in de stadsrand van Assendelft
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Afbeelding 6.49 Assendelver polders - inpassing
verdiepte ligging
Verbeelding inpassing verdiepte ligging en zicht op de Assendelver
polders, bezien vanaf de Groenedijk.
Boven: visualisatie toekomstige situatie. Onder: foto huidige situatie.
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Afbeelding 6.50 Assendelver polders - inpassing
verdiepte ligging
Verbeelding inpassing verdiepte ligging en zicht op de Assendelver
Polders, bezien vanaf de Communicatieweg.
Boven: visualisatie toekomstige situatie. Onder: foto huidige situatie.
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Afbeelding 6.51 Stadsrand Assendelft
Verbeelding inpassing aansluiting Saendelft, met op de voorgrond de
nog te ontwikkelen bouwlocatie van de ‘Overhoeken’.
Boven: visualisatie toekomstige situatie. Onder: foto huidige situatie.
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Afbeelding 6.52 Stadsrand Assendelft
Verbeelding inpassing verdiepte ligging en onderdoorgang
Dorpsstraat, bezien vanaf de Dorpsstraat.
Boven: visualisatie toekomstige situatie. Onder: foto huidige situatie.
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Afbeelding 6.53 Onderdoorgang Dorpsstraat
Verbeelding inpasisng verdiepte ligging met brede overkluizing,
bezien vanaf stadsrand Saendelft.
Boven: visualisatie toekomstige situatie. Onder: foto huidige situatie.
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Afbeelding 6.54 Onderdoorgang Dorpsstraat en
aansluiting A8
Verbeelding onderdoorgang Dorpsstraat en aansluiting A8, met aan
de linkerzijde van de afbeelding de nog te ontwikkelen bouwlocatie
van de ‘Overhoeken’.
Boven: visualisatie toekomstige situatie. Onder: foto huidige situatie.
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Afbeelding 6.55 Zicht op de sportvelden, de
atletiekbaan en Assendelft
Verbeelding inpassing verdiepte ligging, bezien vanaf de
Communicatieweg.
Boven: visualisatie toekomstige situatie. Onder: foto huidige situatie.
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Afbeelding 6.56 Natuur en water

NNN - bestaand
NNN - mogelijke uitbreiding
Natura 2000 - bestaand
Vergroten natuurwaarde Kilzone
Ecologische oevers Kil
Waterberging infrastructuur
Mogelijke piekwaterberging
Waterberging in paralelle watergang
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6.3 M I T I G E R E N D E E N C O M P E N S E R E N D E
M A AT R E G E L E N , KO P P E L K A N S E N E N
AANBEVELINGEN
Naast de hiervoor beschreven maatregelen voor
herstel en versterking van de Stelling en het BPL
dienen er vanwege de aanleg van de Verbinding
A8-A9 en de aansluiting op de A9 en de A22
mitigerende en compenserende maatregelen
getroffen te worden. Deze maatregelen worden
in de volgende paragrafen kort benoemd,
een verdere toelichting hierop is te vinden in
hoofdstuk 7. Tot slot zijn er in het ontwerpproces
en in de dialoog met stakeholders koppelkansen
en aanbevelingen naar voren gekomen, ook deze
worden in de volgende paragrafen besproken.
Naast de genoemde koppelkansen wordt
compensatie verder uitgewerkt in de volgende
fase van het project, de planuitwerkingsfase (zie
ook hoofdstuk 9).
6.3.1 Water
Met de aanleg van de Verbinding A8-A9 worden
watergangen gedempt en doorsneden, er ligt
daarom een opgave voor watercompensatie.
Om het water vanuit de verdiepte ligging op te
vangen worden de aansluiting van de Verbinding
A8-A9 op de A9 en de afrit Saendelft ingericht
als waterberging en wordt tussen de verdiepte
ligging en de dienstwegen een parallelle
watergang gerealiseerd. Deze gebieden hebben
een overmaat zodat ook bij hevige regenval
water kan worden opgevangen en piekafvoeren
naar de polders voorkomen worden.
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Langs de verdiepte ligging wordt aan
weerszijden een parallelle watergang
gerealiseerd, bestaande sloten worden hierop
aangesloten. De hoofdwatergangen in het
plangebied, de Kil, de Kaaik en de Binnendelft
blijven behouden. Deze maatregelen samen
zorgen ervoor dat het watersysteem in het
gebied blijft functioneren.
Koppelkansen
Het periodiek mogelijk maken van inundatie
in Kom 15 en 16 biedt een koppelkans
om deze gebieden geschikt te maken als
piekwaterberging/klimaatbuffer voor Beverwijk
en/of Heemskerk.
6.3.2 Natuur
Bij de aansluiting van de Verbinding A8-A9 op
de A9 gaat ongeveer 8,2 ha natuur verloren
(NNN), dit wordt ter plaatse gecompenseerd
met het opschonen van de inundatiekommen.
De verdiepte ligging beperkt het effect van de
Verbinding A8-A9 op de weidevogels.
Koppelkansen
Het terugbrengen van bomen langs de
hoofdweerstandslijn en het aanbrengen van
bloem- en kruidenrijk grasland biedt kansen
de hoofdweerstandslijn verder te ontwikkelen
als ecologisch lint. Binnen het projectgebied
door er nog meer ecologische kwaliteit aan te
koppelen, buiten het projectgebied door het
karakter door te zetten op andere delen van de
hoofdweerstandslijn.

De forten, met de bijzondere fortbiotopen
liggen hieraan verknoopt. Herstel van de
beplanting bij de forten kan deze biotopen
verder versterken.
Door de Kil meer ruimte te geven kunnen hier
natuurvriendelijke oevers ontwikkeld worden.
Bij de transformatie van de Kilzone kan in dit
hele gebied de natuurwaarde vergroot worden.
Er liggen kansen om de natuurverbinding
NNV4 tussen het Alkmaardermeer en het
Noordzeekanaal te versterken.
Door meer natuurlijke oevers te realiseren
langs de kreken in Kom 14 worden zowel de
ecologische waarde van deze kreken verbeterd
als ook de aardkundige waarden meer zichtbaar
gemaakt. Het nog aanwezige microreliëf dient
daarbij behouden te blijven.
De brede overkluizingen voor ruimtelijke dragers
en landschapsstructuren kunnen als ecologische
verbindingen tussen de noord- en zuidzijde van
de Verbinding A8-A9 ontwikkeld worden.

6.3.3 Geluid en luchtkwaliteit
Door de Verbinding A8-A9 neemt op een aantal
plaatsen in Broekpolder de geluidbelasting
toe en is er een kleine verslechtering van
de luchtkwaliteit. Deze effecten leiden naar
verwachting, op basis van wet0 en regelgeving,
de verplichting om maatregelen te nemen.
Als koppelkans kunnen maatregelen worden
genomen om de geluidbelasting in Broekpolder
te verminderen. Dat kan door een stillere
verharding (zoals dubbellaags ZOAB) op de
snelwegen A9 en A22 en op de Verbinding
A8-A9. Het toepassen daarvan voorkomt
aanvullende maatregelen zoals geluidschermen
en wallen die afbreuk doen aan de openheid
van het landschap, de inundatiekommen en de
schootsvelden.
Wat betreft luchtkwaliteit wordt voldaan aan de
landelijke normen en streefwaarden mitigerende
maatregelen niet noodzakelijk zijn.

Voor een optimaal functioneren van beheer en
onderhoud plus toegevoegde waarde voor de
omgeving zou de zuidelijke dienstweg recreatief
ontsloten kunnen worden vanuit de boerderij
aan de Communicatieweg-west 22a. Deze kan
daarbij ontwikkeld worden ten behoeve van
educatie en beheer en als recreatief startpunt
worden ingezet.
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Afbeelding 6.57 Recreatie

informatie- en rustpunt
informatiepunt
fietsroute
wandelroute
bestaand netwerk
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6.3.4 Recreatie
De realisatie van het landschapsplan biedt
kansen het recreatief netwerk in het plangebied
te verbeteren. Het gaat hierbij zowel om
het versterken van het routenetwerk als het
versterken van de verbinding tussen het netwerk
en de omliggende kernen.

om de Communicatieweg ook tussen de kruising
Groenedijk en Assendelft af te waarderen.

Bij Beverwijk en Heemskerk worden de
inundatiekaden van de Stelling ontwikkeld tot
recreatieve routes. Ook binnen het stedelijk
weefsel worden deze structuren opgepakt en in
de huisstijl van de Stelling vormgegeven.

6.3.5 Aanbevelingen
In het proces van analyse en ontwerpend
onderzoek om tot het Landschapsplan met
bijbehorende maatregelen te komen, is een
breed studiegebied gehanteerd. Dit heeft geresulteerd in meer maatregelen dan degene die
strikt noodzakelijk voor het Landschapsplan zijn.
Het betreft zogenaamde ‘bijvangst’ die niet bij
de realisatie van dit project wordt meegenomen.
Redenen daarvoor zijn bijvoorbeeld:
• De maatregel is niet binnen de termijn van
dit project te realiseren of moet vanuit
een groter/ breder perspectief worden
beschouwd.
• De maatregel sorteert voor op een toekomstige ontwikkeling die nu nog niet duidelijk
is of in de planvorming zit.
• Maatregelen die het draagvlak voor de
Stelling en het BPL kunnen vergroten
doordat er vanuit een andere doelstelling
een opgave wordt geformuleerd.

De hoofdweerstandslijn wordt verder ontwikkeld
als doorgaande recreatieve route waar de routes
over de inundatiekaden op aansluiten. Langs
de hoofdweerstandslijn worden op markante
plekken, bijvoorbeeld bij nevenbatterijen of
overgangen tussen dijkprofielen, rust- en
informatiepunten gerealiseerd.
Een bijzonder informatiepunt vormt het
uitkijkplatform bij de nieuwe fietsbrug vanwaar
er een weids uitzicht over de Stelling is.
In de inundatiekommen 15 en 16 en in de Kilzone
worden wandelroutes gerealiseerd om deze
gebieden meer beleefbaar te maken.
De zone tussen de stadsrand Assendelft en
de Verbinding A8-A9 wordt ontwikkeld tot
recreatief uitloopgebied richting de polders.
Koppelkansen
Het afwaarderen en omvormen van de
Communicatieweg tussen Heemskerk en de
kruising met de Groenedijk versterkt deze als
recreatieve structuur. Hier ligt een koppelkans
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Langs de Verbinding A8-A9 wordt de zuidelijke
dienstweg ontwikkeld tot wandelpad om de
oost-west verbinding in het plangebied te
versterken.

Het dringende advies is om deze verschillende
maatregelen in andere (gebieds)programma’s
mee te nemen en vanuit de kernkwaliteiten van
Stelling en BPL te benaderen en te borgen. Dit
geeft uitgelezen mogelijkheden om de kernkwaliteiten (verder) te versterken.

Het gaat om de volgende aanbevelingen:
• Neem de kernkwaliteiten van de Stelling en
BPL in het plangebied mee als leidraad voor
ruimtelijke ontwikkelingen op elk schaalniveau. Stel deze ook voorop in de ontwikkeling van het landschap. Dit betekent dat
sommige ontwikkelingen niet mogelijk zijn.
• Stel in het vervolgtraject Esthetische
Programma’s van Eisen op waarin landschap
en architectuur integraal uitgewerkt worden
om kaderstellend te zijn voor de aanbesteding én realisatie van het project.
• Bij het verwijderen van de golfbaan komt
een grote hoeveelheid gronden beschikbaar.
De exacte invulling van deze gronden hoort
bij een volgende fase van dit project. Als
aanbeveling wordt meegegeven om voor
deze gronden een functie te zoeken waarbij
ecologie, recreatie en landbouw in een
duurzame balans zijn.
• Als de windturbine bij Heemskerk aan het
einde van de levensduur is, verwijder deze
dan en plaats geen nieuwe windturbine
terug. Deze windturbine is vanuit verschillende posities langs de hoofdweerstandslijn
én vanuit het gebied hinderlijk in het zicht.
• Toekomstige aanpassingen aan het energienetwerk dienen integraal beschouwd te
worden. Bijvoorbeeld bij de aanpassingen
aan de 150 kV leiding. Vanuit onze optiek
moet deze in het werelderfgoedgebied
ondergronds worden gebracht. Dit draagt
bij aan openheid, zicht en ruimtebeleving in
Kom 15, 16 maar ook 14. Inpassing stijg- en
daalpunten zijn een belangrijk aandachtspunt.
• Koppel de zoombeplanting rondom de agrarische erven Communicatieweg 23 en 25,

•

•

•

•

•

Hoogedijk 3 en 5 en Busch en Dam 5 en 6 als
groene knopen aan de hoofdweerstandslijn.
Groen ingepaste erven vormen een mindere
visuele verstoring van de openheid.
Verwijder agrarische opstallen
Communicatieweg 23 en 25, Hoogedijk 3 en
5 en Busch en Dam 5 en 6. Dit heeft forse
consequenties voor de bedrijfsvoering van
de boerenbedrijven; nagegaan moet worden
wat met agrarische gronden wordt gedaan
en zal in een bredere maatschappelijke
discussie moeten plaatsvinden.
Bij transformatie rondom de Bazaar plus
bedrijventerrein naar stedenbouwkundige
ontwikkelingen wordt aangeraden om
fysieke aansluitingen en zichtrelaties met de
historische structuren van de Stelling aan te
gaan. Daarmee ontstaat een hoogwaardige
verbinding met het buitengebied.
Ontwikkel geen reguliere stadsuitbreiding
aan de stadsrand van Assendelft maar
gebruik de Noorderveenweg als groene
zoom langs het open landschap. Mochten
er toch ontwikkelingen noodzakelijk zijn,
beëindig de stadsrand dan met kloeke
gebouwen, die alzijdig, openbaar en van
hoogwaardige kwaliteit zijn. Te gast in het
landschap met inpandig parkeren.
Bij stedenbouwkundige ontwikkelingen in de
Overhoeken (stadsrand Assendelft) dienen
geluidreducerende maatregelen niet langs
de weg, maar bij de ontwikkeling zelf te
worden opgelost.
Beschouw het gebied tussen Dorpsstraat en
Nauernasche Vaart als één integrale opgave
en transformeer dit naar een natuurgebied
met recreatiefuncties door middel van een
sluitend netwerk van (wandel)routes.
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