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1. Projectplan Waterwet: Herinrichting Stern-d-tocht en vergroten  

wegduiker(s) Karekietweg 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Piet Boer 

Genomen besluit* 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit: 

1. het projectplan Herinrichting Stern-d-tocht en vergroten wegduiker Karekietweg vast 

te stellen; 

2. dat de vaststelling wordt bekendgemaakt en het projectplan wordt gedurende zes 

weken ter inzage gelegd. 

 

Toelichting 

De beschoeiing achter het tankstation ‘Zeewolde Zuid’ in de Stern-d-tocht is aan het einde van 

zijn levensduur en is door de aanwezige steunbalken moeilijk te onderhouden. Tevens is de 

waterhuishouding in het gebied niet optimaal. Naar aanleiding van deze problemen is de 

situatie hydraulisch gezien beoordeeld. Dit heeft geresulteerd in de oplossing om de 

beschoeiing met steunbalken te vervangen door een duikerverbinding, het vergroten van 

wegduiker(s) in de karekietweg en het verlagen van een duiker in het gebied.  

 

2. Beheermaatregelen Vliegtuig-d-tocht 

 

Portefeuillehouder 

Heemraad Piet Boer 

Genomen besluit 

Het college van Dijkgraaf en Heemraden besluit het voorstel ‘Beheermaatregelen Vliegtuig-d-

tocht’ ter kennisname te agenderen in de Algemene Vergadering op 20 april 2021. 

 

Toelichting 

In 2018 heeft de Algemene Vergadering besloten om de Vliegtuig-d-tocht te verbreden. 

Daarmee past de afmeting van de watergang bij de omvang van het afwaterend gebied. Uit 

onderzoek blijkt de verbreding veel complexer en kostbaarder te zijn dan in eerste instantie 

verwacht. Nieuwe berekeningen hebben ook aangetoond dat de verbreding vanuit hydraulisch 

oogpunt niet absoluut noodzakelijk is.  

 

* Dit besluit betreft een gedelegeerde bevoegdheid van de Algemene Vergadering aan het 

  college van Dijkgraaf en Heemraden. 
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Wel zijn aanpassingen rondom en in de Vliegtuig-d-tocht nodig. Deze aanpassingen zijn naar 

verwachting voldoende om de kans op wateroverlast te beperken. Het gaat om maatregelen 

om het oppervlaktewater beter te sturen, vast te houden en af te voeren. Deze maatregelen 

worden in 2021 gerealiseerd. 


