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Groot onderhoud Rijksstraatweg 

Het projectteam heet u van harte welkom 

Dorpshuis Duivendrecht, 14 november 2019



Projectteamleden

Albert van der Veldt    projectleider Duo+ 
team inrichting & beheer

Claudia van Beek  communicatieadviseur Duo+ 
team communicatie 

Ron Kievits projectleider IV- Infra 



Eerste contouren Rijksstraatweg (topo tijdreis 1848)



Agenda
1. Waarom deze avond?

2. Aanleiding 

3. Waar willen we naar toe waarom?

4. Wat hebben we gedaan?

5. Wat gaan we nog doen?

6. Uitleg nieuw rioolsysteem  

7. Werking nieuw regenwaterriool 

8. Overgang trottoir/ voortuin

9. Opvangen regenwater eigen terrein, presentatie Rainproof 

10.Inrichting openbaar gebied

11.Voorstel aanpak onderdoorgang Van de Madeweg 

12.Einde presentatie, vragen? 

13.Pauze, na de pauze ruimte voor persoonlijke vragen 



1. Waarom deze avond?

• Lanceren van het project 

• Kennismaking projectteam 

• Terugblik, wat reeds is uitgevoerd

• Vooruitblik, wat gaan we nog doen

• Uitleg over nieuw regenwatersysteem

• Inventariseren wensen 

• Samenwerken aan verbeteringen 



2. Aanleiding 

Primaire aanleiding 
• Rijcomfort en onderhoudbaarheid fietspaden verbeteren  
• Verbeteren verkeersveiligheid fietsers en voetgangers 

Wat nemen we extra mee? 
• Riolering (opvang en afvoer regenwater)
• Asfalt rijbaan 
• Parkeervakken 



3. Waar willen we naar toe 
en waarom

Doelstelling
• Verbeteren verkeersveiligheid langzaam verkeer
• Rijcomfort en onderhoudbaarheid verbeteren fietspaden
• Borgen regenwaterafvoer
• Inrichting voldoet zoveel mogelijk aan wensen bewoners
• Straat die klaar is voor de toekomst (klimaatverandering)

Uitgangspunten voor ontwerp
• Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022
• Leidraad Inrichting Openbare Ruimte
• Rapport veilige school-thuisroutes



4. Wat hebben we gedaan

• Proefsleuven en inmeten afgerond 

• Meten van de grondwaterstanden 

• Verkennend (milieukundig) bodemonderzoek

• Afstemming met kabel en leidingbedrijven en Waterschap AGV

• Rioolinspecties vuilwaterriool uitgevoerd 

• Berekening regenwatersysteem en opstellen voorlopig ontwerp 

regenwaterriool



5. Wat gaan we nog doen

• Bepalen reparaties aan gemengd riool
• Knelpuntenanalyse ontwerp regenwaterriool (t.a.v. de bomen, 

ondergrondse containers en bestaand riool) en nader uitwerken 
ontwerp

• Nadere afstemming kabel en leidingbedrijven (Liander gaat het 
elektriciteitsnet verzwaren)

• Nadere afstemming Waterschap (Waternet/ AGV)
• Starten met ontwerp van de weg 

Planning 
November 2019 - februari 2020 : nader uitwerken ontwerpen
Februari 2020 : presenteren voorlopig ontwerp
Maart 2020 : vaststellen ontwerp 
April - juli 2020 : opstellen contract, aanbesteding en gunning
September 2020 : starten uitvoering 



6. Uitleg nieuw rioolsysteem

• Nieuw gescheiden rioolstelsel
• Regenwater loost direct op watergangen
• Nieuw regenwaterriool gepositioneerd in zone parkeervakken 
• Capaciteit is berekend op verwerken hevige buien
• Extreme buien kunnen we niet verwerken, afstroming via maaiveld
• Geen water in woningen stromen bij extreme buien 



7. Werking nieuw regenwaterriool

• Voert water af dat valt op de openbare weg 

• Creëren van een evenwichtige grondwaterstand:
 bij natte periode water afvoeren
 bij droogte water aanvoeren

• Nieuw vuilwaterriool is lekdicht, kans op hogere grondwaterstand 

• Regenwaterriool kan ook zorgen voor hogere grondwaterstand 

• Goed voor funderingshout en voorkomen zetting door droogte gebied 



Impressie regenwaterriool



8. Overgang trottoir/ voortuin 

• Huidige aansluiting kan hoger uitkomen

• Exacte hoogteligging wordt later inzichtelijk gemaakt  

• Welke situatie kan zich voordoen?  

• Wat doet de gemeente? 



Uitleg over bestaand en nieuw   



9. Opvangen regenwater op       
eigen terrein 

• Regenwater dat valt op de opritten/verharding van de voortuinen 
stroomt veelal af naar gemeentelijk hemelwaterriool 
(geen primaire taak gemeente)

• Rekening gehouden met 10% tuinoppervlak dat afstroomt naar 
gemeentelijk riool

• U kunt zelf ook een belangrijke bijdrage leveren in het 
verminderen van de kans op wateroverlast 

Presentatie Rainproof 

https://www.youtube.com/watch?v=--59swBCqBU

https://www.youtube.com/watch?v=HsIfo_G8adg

https://www.youtube.com/watch?v=--59swBCqBU
https://www.youtube.com/watch?v=HsIfo_G8adg






10. Inrichting openbaar gebied

• Beginnen met opstellen bovengronds ontwerp
• Uitgangspunt is ontwerp conform de leidraad van de gemeente 

Ouder-Amstel (de LIOR)
• Geen aanpassingen positie trottoirs, fietspaden, parkeervakken en 

rijbaan
Maar wel met:
 Doorvoeren optimalisaties (vanuit gemeente en/of vanuit 

bewoners)
 Bewoners en gemeente kunnen suggesties aandragen 

(gezamenlijke sessie in werkgroep)

Aandacht voor
• Bomen in relatie tot ondergrondse groeiruimte 
• Toekomst (klimaatadaptief) bestendige inrichting 



Impressie toepassen Easypath 



11. Voorstel aanpak 
onderdoorgang Van der Madeweg 

Even voorstellen: Sandra Hueber van BRIGHT UP 

Opdracht: aantrekkelijker maken van de hoofdfietsroutes tussen 
Amsterdam Amstel en Amsterdam Zuidoost
Doel: verbeteren fietsbeleving, aantrekkelijkheid van de routes

Stappen
• Uitgebreide analyse van de hoofdfietsroutes
• Aanbevelingen op het gebied van fietscomfort, sociale veiligheid 

en fietsbeleving (aantrekkelijkheid van de route)
• Overall visie voor het aantrekkelijker maken van de 

hoofdfietsroutes: elke route een eigen thema tbv herkenbaarheid



Route 
Weespertrekvaart – Rijkstraatweg – Abcouderpad

Thema Natuur:
- Verzachten
- Vriendelijker 

maken
- Prettiger maken

Voorstel: 
Aantrekkelijker 
maken van de 
onderdoorgangen 
op deze route 
binnen thema.



Voorstel voor onderdoorgang A10 / Gooiseweg
Weespertrekvaart

Schetsontwerp Tropisch Vogelbos

Gerealiseerd



Onderdoorgang Van der Madeweg

Schetsontwerp: vlinderparadijs



Onderdoorgang nabij Dolingadreef

Schetsontwerp: bloemenrijk



Einde presentatie

Pauze, we staan klaar voor uw persoonlijke vragen 

Reactieformulieren liggen voor u klaar 
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