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Garstenpolder met Garstenmolen en
oorspronkelijk gemaal.

Een aantal jaren geleden is op de
kanaaldijk ten zuiden van Nigtevecht
een fietspad aangelegd langs de daartoe versmalde autoweg. De gemeente
Stichtse Vecht heeft geconstateerd dat
de situatie onveilig is voor zowel fietsers als automobilisten. Als oplossing
heeft de gemeente besloten om tussen
Nigtevecht en Kerklaan de maximum
snelheid te beperken tot 60km/u en
de kanaaldijk te voorzien van snelheid
beperkende maatregelen.
Het besluit is omstreden. Het probleem is destijds ontstaan door binnen het bestaande dijkprofiel zowel
een verkeersweg als een fietspad te
wringen. Voor fietsers blijft het –ook
met snelheid beperkende maatregelen- een gevaarlijke en recreatief
onaantrekkelijke route. Voor het
verleggen van het fietspad aan de voet
van de dijk heeft de gemeente geen
geld beschikbaar.
Het alternatief van de route langs de
Vecht is recreatief wel aantrekkelijk
maar door de meanders van de rivier
te lang voor niet-recreatief gebruik.

Het besluit om in de zomer van 2014
achterstallig onderhoud aan de weg
op de kanaaldijk uit te voeren legt in
feite deze situatie voor vele jaren vast.
Hieronder volgt een voorstel voor een
nieuw fietspad dat gebruik maakt van
een historisch tracé dat een veilige
en aantrekkelijke route oplevert. Het
biedt een alternatief voor het fietspad
op de kanaaldijk waardoor men niet
meer genoodzaakt is om daar gebruik
van te maken. Op termijn zou het
zelfs het fietspad op de kanaaldijk
kunnen vervangen waardoor de autoweg kan voldoen aan de normen voor
een 80km weg.
Het voorstel is in concept aan diverse
belanghebbende partijen gestuurd en
zeer positief ontvangen. Enige kritische kanttekeningen betroffen de financiering en de projectduur. Daarop
wordt in deze openbare versie van het
voorstel nader ingegaan.

Nieuwe kansen

Onlangs is definitief besloten om
een fietsbrug over het AmsterdamRijnkanaal aan te brengen ten zuiden
van Nigtevecht. De aanbestedingsprocedure zal in het najaar van 2014
worden gestart.
De fietsbrug wordt gezien als belangrijk onderdeel van het recreatieve
netwerk; een aantrekkelijke verbinding tussen het Amstelgebied en het
Vechtgebied. Het project is een van
de werken die deel uitmaken van het
‘Pact van Rijnauwen’, het beleidsplan dat beoogt om de Nieuwe Hollandse Waterlinie ‘toegankelijk en
zichtbaar te maken’. Daarin wordt de
brug beschouwd als cruciaal voor het
verwezenlijken van de doelstellingen.
Bij Nigtevecht sluiten de Stelling van
Amsterdam en de Nieuwe Hollandse
Waterlinie op elkaar aan. De Stelling
van Amsterdam heeft de status van
Unesco Werelderfgoed. Men ambieert
om ook de Nieuwe Hollandse Waterlinie die status te laten verkrijgen.
Hiervoor zijn budgetten beschikbaar
gesteld waar het aanleggen van het
fietspad mogelijk een beroep op kan
doen.

Linielandschap
De Hollandse Waterlinie dankt zijn
waarde aan het cultuurlandschap
van polders en dijken. De historisch
gegroeide situatie ten zuiden van Nigtevecht vormde een inundatieveld van
de Stelling van Amsterdam. In feite
is ook dit gebied deel van het Unesco
Werelderfgoed.
De oorspronkelijke situatie is nog
nagenoeg ongeschonden aanwezig.
Het Fort Nigtevecht is in uitvoering en landschappelijke ligging een
toonbeeld van een verdedigingswerk
van de Stelling. Er tegenover zijn nog
de restanten aanwezig van de inundatiesluis die de Garstenpolder onder
water kon zetten zonder de ook nog
aanwezige schutsluizen te beschadigen. Maar ook de civiele ontwikkeling van het polderlandschap is hier
zichtbaar Nog steeds bestaan de Garstenpolder en de Hoekerpolder. Voor
beide polders zijn nog de windmolens
en de weteringen functioneel aanwezig. Samen met het moderne Poldergemaal en het Amsterdam-Rijnkanaal
als boezem bieden ze inzicht in de
waterhuishouding.

De waarde van dit landschap wordt
gekenmerkt door de unieke ‘afleesbaarheid’ van de historie en de ontwikkelingen van het waterbeheer.
Voor de zuidelijke fietsverbinding van
Nigtevecht zijn twee wegen beschikbaar; die langs het kanaal en die langs
de Vecht. Langs het kanaal is het een
nagenoeg rechte lijn van 4,5 km tussen Nigtevecht en Kerklaan, althans
in hemelsbrede zin. In feite is het een
pad dat op diverse plaatsen afdaalt
en weer stijgt bij de ingangen van
boerderijen. Los van het gevaar is dit
recreatief een weinig aantrekkelijke
route.

De route langs de Vecht is mooi maar
ook gevaarlijk. Door de hoge wallen,
de begroeiing en de vele bochten is
er op diverse plaatsen beperkt overzicht. Voor het passeren van auto’s en
fietsers dienen beide de snelheid tot
stapvoets te verminderen. Voor het
passeren van trekkers en melkwagens

moet een fietser afstappen en in de
berm gaan staan. Wanneer de fietsbrug er komt, is het aannemelijk dat
de recreatiedruk toeneemt. Sterker;
dat is de ratio achter de brug. Beide
fietsroutes naar het zuiden zijn daar
echter niet op berekend.

Indijk fietspad
Op de inundatiekaart links zijn de
lichtblauwe vlakken de inundatievelden. De zwarte lijnen zijn de hoger
liggende delen die als begaanbare
wegen een verzwakking van de verdedigingslinie vormden, in militaire termen de ‘accessen’. Die moesten door
forten worden beschermd. Hiermee is
het directe verband verklaard tussen
de indijk als acces en de ligging van
fort Nigtevecht.
De rechter kaart toont hetzelfde
gebied in de huidige situatie. De grote
veranderingen bestaan uit de verbreding van Merwedekanaal tot Amsterdam-Rijnkanaal en de langs Vreeland
aangelegde provinciale weg.

Om het landschap te beleven, om de
recreatieve verkeersdruk te verminderen en om de veiligheid te verbeteren
zou het beter zijn om een afzonderlijk
fietspad te maken. Een voor dit doel
aantrekkelijke optie is de indijk ten
zuiden van Nigtevecht; de kade in het
landschap tussen de Garstenpolder en
de Hoekerpolder. Het is een verbinding die aanzienlijk korter is dan de
weg langs de Vecht en nauwelijks
langer dan de weg langs het kanaal
maar een comfortabele route die geen
hoogteverschillen kent.
Voor het toegankelijk en zichtbaar
maken van het linielandschap is deze
route uniek: men fietst over het tracé
dat ooit de grens vormde van een
inundatieveld. De verkaveling die de
basis vormde voor het ‘Vak Nigtevecht’ van de Stelling van Amsterdam
is nog volledig aanwezig.
Maar ook de civiele ontwikkeling is
hier in één blik zichtbaar; de twee poldermolens, het historisch elektrisch
gemaal naast de Garstenmolen (zie
omslagfoto) en het moderne gemaal.

Het gebied tussen kanaal, Vecht en
provinciale weg is nagenoeg ongeschonden. Het was kennelijk te klein
voor ruilverkaveling en vormt daardoor nu een landschappelijk monument van historische verkaveling.

Historische inundatiekaart

Topografische kaart uit 1985

Fietsroute
De voorgestelde fietsroute loopt van
de toekomstige fietsbrug tot het nieuwe gemaal langs het kanaal aan de
voet van de dijk, oost van de bomenrij. Een relatief eenvoudig te realiseren
route omdat hier geen toegangswegen
van boerderijen liggen. Na ongeveer
een kilometer zwenkt de route langs
het nieuwe gemaal de polder in, over
het tracé van de oorspronkelijke
indijk.

Voorgestelde fietsroute

Het oorspronkelijke tracé van de indijk is momenteel een ontsluitingsweg
voor de weilanden en is gedeeltelijk
verhard. Het vormt een goede basis
voor het opwaarderen tot fietspad en
biedt een aantrekkelijke afwisseling
van open zichtlijnen en bomengordels.

Na ongeveer drie kilometer takt het
fietspad aan op een bestaande landweg. Daar kan de route oostelijk
vervolgd worden richting Vreeland
of westelijk richting Kerklaan/Loenersloot. Opmerkelijk is dat de eeuwenoude verkaveling nog tot in detail
aanwezig is. Waar de indijk voor het
inundatieveld bij Vreeland eindigt,
houdt ook –nog steeds- het doorgaande tracé op.

Nationaal beleid
De voorzitter van de Liniecommissie, Ed d’Hondt, meldt in LINIE IN
BEDRIJF, het beleidsplan Ambitie &
strategie en uitvoeringsprogramma
van het Nationaal Project Nieuwe
Hollandse Waterlinie’ tot 2020:

Dit gebied leent zich bij uitstek voor
het ‘zichtbaar en toegankelijk maken’
van de waterstaatkundige ontwikkeling van Holland. De combinatie van
de Vecht, het Gein en het Amsterdam
Rijnkanaal, de molens en gemalen,
kunstwerken als de oude en de nieuwe
sluis bij Nigtevecht, de verdedigingswerken Fort Nigtevecht en de inundatiesluis met poel bij de Geitenkamp
vormt een uniek ensemble. Het biedt
een staalkaart van de cultuur en techniek van het lage land, het alfa en bèta
van de delta.
De systeemkaart van het waterbeheer
toont de structuur van boezems, weteringen en sloten als ‘boomstructuur’
van watergangen en de militaire en
civiele werken:
1: Fort Nigtevecht
2: Voormalige inundatiesluis
3: Schutsluizen
4: Garstenmolen
5: Historisch gemaal
6: Poldergemaal Garsten-Hoeker
7: Hoekermolen

‘We gaan nu de tweede fase van uitvoering in. In deze fase ligt de nadruk
minder sterk op het restaureren van de
forten, maar meer op de verbindingen
tussen de forten, de fiets- en de wandelpaden, de dijkroutes van de hoofdverdedigingslijn. Een cruciale fase dus als
het gaat om het zichtbaar maken van
het hele lint van forten en inundatiewerken. We gaan ons werk afmaken.
Voor deze tweede fase moeten we
samen met onze partners nu de financiering rond krijgen. Het gaat hierbij
overigens niet om een nieuwe financiële opgave, want de totale benodigde
investering is van het begin af aan al
goed in beeld. Als we doorgaan op de
ingeslagen weg, dan is het Nationaal
Project Nieuwe Hollandse Waterlinie
in 2020 gereed. Dan is de linie volop te
beleven en kunnen bezoekers genieten
van een verstilde groene zone langs de
Randstad’.
Het is evident dat dit voorstel volledig
aansluit bij deze doelstellingen.

Systeemkaart waterbeheer

Europese fondsen

Financiering
Het argument van de gemeente dat
het verplaatsen van het fietspad ‘miljoenen zou kosten’ is getalsmatig juist
maar de kosten dienen afgewogen te
worden ten opzichte van
- de waarde van de veiligheid voor
zowel fietsers als automobilisten door
scheiding van functies,
- de verhoogde recreatieve waarde
van de nieuwe fietsbrug,
- de ontlasting van recreatiedruk van
de Vechtoever voor de agrarische
bedrijven,
- het toegankelijk en zichtbaar maken
van het linielandschap.

Door het fietspad op een hoger plan
te trekken dan een lokale ontsluitingsweg kunnen ook andere fondsen
worden aangesproken. Het kan wellicht een beroep doen op de fondsen
van het project Nieuwe Hollandse
Waterlinie, (inter)provinciale fondsen
en Europese structuurfondsen.
De kennis over beschikbare fondsen
is beschikbaar bij het Projectbureau
Nieuwe Hollandse waterlinie. Dit
bureau omschrijft haar doel op dit
gebied als volgt:
- Het binnenhalen van kennis voor
het waterlinienetwerk.
- Het benutten van kansen op EUgeld voor projecten uit het uitvoeringsprogramma.
- Het beïnvloeden van Europees
beleid.
- Extra cachet te geven aan het nationaal project.
Het Projectbureau legt als kennismakelaar een relatie tussen enerzijds projecten en anderzijds mogelijkheden
binnen de EU-geldstromen en organisaties die voormalig militair erfgoed
willen hergebruiken of de regionale
economie willen stimuleren met inzet
van cultuurhistorie.

Voor dit project kan waarschijnlijk
ondersteuning worden aangevraagd
bij het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)
Het doel van EFRO is de versterking
van de concurrentiepositie en meer
werkgelegenheid.
Voor de uitvoering van EFRO-programma's ontvangt Nederland
€ 507 miljoen van de Europese
Unie. Dit geld is voor de periode
2014-2020. De overheid en andere
betrokken partijen moeten ook € 507
miljoen investeren in deze programma’s. Alleen dan ontvangt Nederland
het geld.
Elk deel van Nederland heeft zijn
eigen kenmerken en pakt de projecten op zijn eigen manier op. Voor het
westen van Nederland is het ingekaderd in het programma ‘Kansen voor
West’.

Om effectief gebruik te kunnen
maken van de beschikbare fondsen
heeft men binnen dit programma drie
prioriteiten opgesteld:
Prioriteit 1: Kennis, innovatie en ondernemerschap
Prioriteit 2: Attractieve regio’s
Doelstelling 2.1: Versterken economische vitaliteit met behoud van milieukwaliteit en landschappelijke waarden
Doelstelling 2.2: Verruiming en verbetering gebruikswaarde van groen en
water om de stad
Prioriteit 3: Attractieve steden
Doelstelling 3.1: Verbeteren vestigingsklimaat
Doelstelling 3.2: Verbeteren leefklimaat.
Het lijkt me evident dat dit voorstel
volledig aansluit bij deze doelstellingen.
Zie voor uitgebreide informatie per
prioriteit het rapport Operationeel
Programma ‘Kansen voor West’:
http://www.kansenvoorwest.nl

Landschapsbehoud

Maatschappelijk draagvlak

Het landschap rond Nigtevecht is
in de afgelopen jaren fors bedreigd.
Door uitbreidingswensen van Weesp,
door een A6-A9 tracé door Aetsveld,
door een grondverwerkingsbedrijf
langs het kanaal, door schaalvergroting van de agrarische gebouwen…
Het beste middel om de waarde van
het landschap te behouden is die
waarde ervan zichtbaar maken. En dat
is precies wat met dit voorstel wordt
beoogd. Wanneer er een aantoonbare
recreatieve waarde ontstaat, gaat het
behoud van het landschap een economische waarde vertegenwoordigen.
Om in termen van Cruijff te spreken:
je ziet het pas als je het door hebt.
Nu is de Garsten- en Hoekerpolder
nog een restgebied. Door het gebied toegankelijk te maken wordt de
waarde zichtbaar en het behoud ervan
een toetsbaar belang.

De plannen voor de fietsbrug hebben
een zware wissel getrokken op het
gemoed van de bewoners en betrokken organisaties. Vijftien jaar geleden
werd het eerste plan geopperd en
ambtelijk verworpen, vijf jaar geleden
werd een plan goedgekeurd maar
ambtelijk terzijde gelegd. Aan een
plan op een nieuwe plek werd jaren
tijd en geld besteed en vervolgens
weer afgewezen. Al die tijd hebben
bewoners en betrokken organisaties
actief bijgedragen aan de komst van
de fietsbrug maar steeds tevergeefs.
Bij de introductie van de aanbesteding
is gemeld dat een soliede maatschappelijk draagvlak -naast kosten- dan
ook de belangrijkste factor wordt bij
de gunning. De brug is echter het probleem niet, daarvan mag men aannemen dat er in overleg een uitvoering
kan komen die brede steun verkrijgt.
De zorgen betreffen vooral de toename van de recreatiedruk. En dat
probleem is niet opgelost.

Zoals hiervoor gesteld, zijn de wegen
naar het zuiden niet geschikt voor
intensiever gebruik. Het is zeer wel
denkbaar dat beroepsprocedures zich
richten op veiligheid en bereikbaarheid voor aanwonenden. Daardoor
kan dit aspect de komst van de brug
ernstig vertragen.
Vertraging kan voorkomen worden
door parallel aan de aanbestedingsprocedure van de brug de ontwikkeling van deze extra ontsluiting ter
hand te nemen. Er ontstaat in feite
een gecombineerd project met een
aanzienlijk grotere meerwaarde dan
de brug afzonderlijk.

Kanttekeningen
Op de eerder gezonden conceptversie
van dit voorstel is positief gereageerd.
Inhoudelijk zijn door betrokkenen
een paar kanttekeningen geplaatst.
Daar wil ik hier nader op ingaan.
Duur
Er wordt opgemerkt dat de realisatie
van het voorstel lang kan duren.
Ook bij het tracé van de geplande
fietsbrug is sprake van doorsnijding
van het akkerland van een boer maar
toch kan er snel worden aanbesteed.
Door een uitruil van landbouwgronden worden onteigeningsprocedures
voorkomen. Een soort ‘zachte herverkaveling’ die tot snelle beslissingen
leidt.
Kosten
Er wordt opgemerkt dat de realisatie
van het voorstel ‘miljoenen gaat kosten’.
De kosten voor verwerving van de
grond zou op basis van kadastrale
kaarten beoordeeld moeten worden.
Naar verluidt is de strook langs de
kanaaldijk van Rijkswaterstaat en
hoeft dus niet verworven te worden.

Reacties
Wellicht is de indijk nog steeds van
Domeinen of van een Waterschap.
Een voordeel kan zijn dat een bestaande dijk of kade een voordeliger
fundament biedt voor een fietspad
dan een veenweide.
Behoud bereikbaarheid
Er wordt opgemerkt dat de bestemmingen op de Kanaaldijk bereikbaar
moeten blijven voor fietsers.
Met de huidige reconstructie van de
weg is het fietspad over de kanaaldijk
voor vele jaren een feit. Echter ook
voor dat fietspad levert een tracé door
de polder een bijdrage aan de veiligheid. Ten eerste zullen minder mensen gebruik maken van dat fietspad
waardoor de kans op ongelukken
navenant afneemt. Daarnaast zal het
bestemmingsfietsverkeer minder last
hebben van wandelaars die nu tamelijk frequent het fietspad gebruiken.
Op termijn zou het fietspad door de
polder verbonden kunnen worden
met de achterzijde van de boerderijen.
Daardoor zou het fietspad op de kanaaldijk kunnen vervallen en zou de
autoweg kunnen worden verbreed tot
de oorspronkelijke breedte.

Een conceptversie van dit voorstel is
gezonden aan de belangrijkste betrokken maatschappelijke en landschappelijke organisaties. Gezien de
reacties kan dit voorstel op een breed
draagvlak rekenen. Met name de
Vechtplassencommissie en de Dorpsraad Nigtevecht hebben zich er zeer
positief over uitgesproken. Een greep
uit de reacties:
‘Wij vinden dit een reuze interessant
plan en willen dit, ook als dorpsraad,
van harte ondersteunen’.
‘..de Indijk, als rijwielpad, een verschrikkelijk leuk idee dat past in het
herstellen van de leesbaarheid van het
landschap’.
‘Een heel goed plan!
Zeker door het geven van een nieuwe
functie aan de indijk, die nu als cultuurhistorisch element van het landschap dreigt "onder te sneeuwen".
‘Het lijkt mij een behoorlijk briljant
plan. Zou ook passen in de toerismeprioriteit van de gemeente’.

Tot slot de spontane reactie van een
dorpsgenoot:
‘Hoi Rogier,
Even (ongevraagd) een reactie op
jouw voorstel m.b.t. het fietspad naar
Loenen.
Als heel regelmatige gebruiker heb ik
ervaring met de onveiligheid, auto's
razen vlak langs en 's-avonds word je
verblind door de koplampen, waardoor je niet meer ziet waar je rijdt.
In alle opzichten vind ik jouw plan geweldig: veilig, functioneel en recreatief
aantrekkelijk.
Dank je dus wel voor je initiatief en
veel succes!’
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