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Wandelroute

Hardlooproute open en groen

Wandelroute 

Vreeland

Polderreservaat. 
IJsbaan in winter.

Recreatieplas: spelen 
en vissen

Recreatieplas: zonnen

Rietlanden en historische 
watergangen

Armenland van Ruwiel

Ecologische verbindingszone

historische verkaveling

Veenweidegebied
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karakter

Autoluw en rustig

Afgebrande molen

Bosdijk

“De �ets- en wandelroute langs 
de Vecht wordt hoog 

gewaardeerd.”

“Landgoed Nijenrode is een 
aantal keer per jaar op afspraak 

geopend voor bezoek”.

“Doorkijkjes moeten behouden 
blijven ten gunste van de 

natuurbeleving.”

“Het oude historische centrum 
heeft een fraaie uitstraling.”

“De oude vrouwengevangenis is 
een fraai gebouw.”

waardevolle �etsroute

waardevolle wandelroute

waardevolle brug

historisch stadscentrum

historische molen

buitenplaats

vogelspotters toren

ecologisch belangrijk gebied

rustgebied

knotwilgen

multifunctioneel park

fort of kasteel

bloesem

schoon water

monumentaal gebouw

Uitgestrektheid

Kwaliteiten, Bewoners (totaalkaart)
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Breukelen

Kockengen

Loenen aan 
de vecht

Vreeland

Hilversum

Nigtevegt

Abcoude

Maarssen

“Vrachtwagens van en naar de 
ver�abriek veroorzaken overlast 

en con�icteren met recreatie.”

“De beleving van het water 
wordt verstoord door 
blokkerende bebouwing.” 

“Woonboten verstoren de 
beleving van de Vecht.”

“Er zijn te weinig lantaarnpalen 
in dit gebied.”

“Bouwplannen vormen een 
bedreiging voor de openheid.”

“Verrommeling door vakantie-
huisjes moet worden gestopt.”

“De snelweg veroorzaakt 
geluidsoverlast.”

“Slecht onderhoud van water 
belemmert groenbeleving.”Fietsen door M

aarssenbroek 
grootste knelpunt

overlast door vrachtverkeer

overlast door bestaande industrie

ongewenste nieuw geplande bedrijventerrein

achterstallig onderhoud van groen

ongewenst gekapte bomen

overdaad aan reclameborden

overlast van woonboten

overlast van nieuw te bouwen sportvelden

“De groene 
speelvelden staan 
nu vaak vol plassen.”    

“Op de weg wordt te 
hard gereden, het is 
een sluiproute.” 

Aandachtspunten, Bewoners (totaalkaart)
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Afbeelding 2.2. Verkeersgroen in het buitengebied (links) en kern (rechts).

Breukelen

Kockengen

Loenen aan 
de vecht

Vreeland

Hilversum

Nigtevegt

Abcoude

Maarssen

“Het beleefbaar maken van de 
kasteelcontouren zou waarde 
toevoegen aan het gebied.”

“Het gebied bevat ontzettend 
veel mooi groen, maar komt 
soms slecht over door achter-
stallig onderhoud.”

“Het gebied kan toegankelijker 
worden gemaakt met behulp 
van een vlonder.”

“Terugplaatsen van bomen aan 
Binnenweg voegt kwaliteit toe”.

“Oude spoorlijn beleefbaar 
maken m.b.v. informatie.”

Nieuwe verbinding
Nieuwe ontsluiting met achtergebied

Jaagpad terugbrengen

Verbinden ten gunste van recreatie

Zichtlijnen op de plassen

Recreatieve trekker in het gebied

Bosspeeltuin en horeca

Losse groendelen aan elkaar koppelen

Waterwegen verbinden

Groen aansluiten op omgeving

Fietsroute verbinding met buitengebied

Natuurgebied toegankelijk maken

Bosjes langs weg voor 
beschutting �etsers

Meer natuurbeleving met 
recreatieve stops

Ontbrekende schakel toevoegen

Ontbrekende schakel toevoegen

vergroening van weg; bomen planten

mogelijkheid tot veelzijdige bloemen

mogelijkheid tot verbeterde cultuurhistorische waarde

hoogwaardige openbare ruimte door beter onderhoud groen

aanleg nieuwe verbinding

beplanting optimaliseren voor opbrengst PV-panelen

opwaarderen natuur door parkeren te verbieden

mogelijkheid tot recreatievaart

mogelijkheid tot nieuwe wandelroutes

aanleg van vlonder ter verbetering van recreatie

nieuwe �etsroute

nieuwe verbindingen

beleefbaar maken van oude spoorlijn

Kansen, Bewoners (totaalkaart)
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MAARSSEN 
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Hardlooproute open en groen

Rustige wandelroute

Zandpad langs de Vecht

Mooi uitzicht v
anaf �

etsp
ad

waardevol karakter

“In de Bethunepolder waan je 
jezelf terug in de tijd vanwege 

de rust en prachtige vogels.”

“Landgoed Nyenrode is een 
aantal keer per jaar op afspraak 

geopend voor bezoek”.

“De uitgestrektheid van de 
Bethunepolder is een belangrijk 

kenmerk van het gebied.”

“Dit gebied is autolow en rustig.”

Kwaliteiten
Bewoners

waardevolle �etsroute

uitzicht

buitenplaats

vogelrijk gebied

historische molen

fort

waardevolle wandelroute

rustig gebied

Legenda

“Park Vechtenstein: kwaliteit 
dicht bij de deur”

“Slot Zuylen is een fraai 
kasteel.”

“Prachtig stukje natuur in een 
rustige omgeving.”



“Er zijn te weinig lantaarnpalen 
in dit gebied.”

“Nyenrode is te weinig open 
voor bezoekers.”

“Fort Tienhoven moet exclusief 
blijven.”

“Slecht onderhoud van water 
belemmert groenbeleving.”

“Verrommeling door 
toevoeging van huisjes moet 
worden gestopt.”

“Bouwplannen vormen een 
bedreiging voor de openheid.”

“De snelweg veroorzaakt 
geluidsoverlast.”

Aandachtspunten
Bewonersuitgestrekte karakter van polder behouden

zicht wordt geblokkeerd

onvoldoende toegang

Legenda

fort

“Rondom de plas worden 
te veel villa’s gebouwd.” 

Hoog gras blokkeert zicht
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“Beide kanten van Maarssen 
beter verbinden.”

“Gebied interessanter maken 
voor kano’s.”

Kansen
Bewoners

verbeterde toegang tot gebied

kans voor recreatievaart

Ontbrekende schakel 

looprondje toevoegen

Wandelpad verbreden

Nieuwe verbinding toevoegen

nieuwe �etsroute

buitenplaats

fort

uitzicht

verbinden

verbinden

nieuwe wandelroutes

Toegang verbeteren

mogelijkheid tot nieuwe wandelroutes

“Het gehele gebied rondom het 
fort moet meer bekendheid 
gegeven worden.”

“Betere ontsluiting met 
achtergebied” “Meer zicht op 

Loosdrechtse Plassen”

Legenda

“De route aan de oostkant van de 
Vecht alleen toegankelijk maken 
voor voetgangers, �etsers en 
bestemmingsverkeer.” 

“Maak vanuit de Vecht zichtbaar 
wat de kwaliteiten zijn van 
achterliggend landschap”

Natura 2000

“Landgoed Ganzenhof heeft 
een knik in de verkaveling en de 

oude tuin en vijver zijn nog 
zichtbaar in het landschap.”

“Klei en graslanden 
aan deze zijde.”

“In slootjes zit veel 
blaasjeskruid.”

“Hoge verblijfskwaliteit en 
intensieve recreatie.”

“Goed visbestand, waaronder 
karpers.”

“Waterlichaam werkt als 
helofyten�lter.”

“Vechtplassencommissie heeft 
Jaagpad langs Vecht hersteld.” “Noord-zuid slotenpatroon 

vanwege ontginning.”

30m diep
25m diep

Ontginning uit 1500

Ontginning uit 1450

Ontginning uit 1350

Ontginning uit 1250

Bethunepolder

“Eerste ontginning.”

“Eerste oorsprong landgoed 
(boerderij+aanbouw) uit 1600.”

“Oude dakpannenfabriek 
genaamd ‘Vecht en Rhijn’. ”

“Het Slijk is zeer fraai, 
oogt heel natuurlijk.”

De gevolgen van ontginning 
zijn hier zichtbaar. 

“Zandwinning uit 1965 voor 
bouwrijp maken Overvecht.”

“Grootste en kleinste molen van 
de provincie Utrecht met 
zichtbare sluis.”

“Oud Zuilen: kleinschalig, 
parkbos, heggen en weilanden.”

“Op initiatief van 
Vechtplassencommissie is een 

weiland verlaagd, waardoor een 
plas-dras is ontstaan.”

“Behunepolder, 
waterwingebied. Representeert 

1/3e deel van 
drinkwaterproductie A’dam.

“Hoogwaardige �etsroute aan 
oostzijde. Rustig met relatief 
weinig autoverkeer. Frisse en 

levendige omgeving met 
prettig uitzicht op dorpen.”

“Oude veengebieden geven 
informatie over vroegere 

turfwinning. Leefgebied van de 
woelmuis. Foerageergebied 

purperreiger en zwarte stern.”

Grote diversiteit aan vogels in 
de zuidelijke Kievitsbuurt.

“Zandpad tussen Maarssen en 
Nieuwesluis van hoge kwaliteit 

vanwege historische 
landgoederen.”

vogelrijk gebied

ecologisch waardevol

waardevolle �etsroute

uitgestrekte polder Kwaliteiten
Gebiedskenners

De Strook: zeer schoon 
zoetwaterstrand.

Legenda

historische molen(s)

buitenplaats



9 | 33 Witteveen+Bos | MAS53-1 | Groen Structuur Plan (GSP) Gemeente Stichste Vecht |  Bijlage

Natura 2000

“Landgoed Ganzenhof heeft 
een knik in de verkaveling en de 

oude tuin en vijver zijn nog 
zichtbaar in het landschap.”

“Klei en graslanden 
aan deze zijde.”

“In slootjes zit veel 
blaasjeskruid.”

“Hoge verblijfskwaliteit en 
intensieve recreatie.”

“Goed visbestand, waaronder 
karpers.”

“Waterlichaam werkt als 
helofyten�lter.”

“Vechtplassencommissie heeft 
Jaagpad langs Vecht hersteld.” “Noord-zuid slotenpatroon 

vanwege ontginning.”

30m diep
25m diep

Ontginning uit 1500

Ontginning uit 1450

Ontginning uit 1350

Ontginning uit 1250

Bethunepolder

“Eerste ontginning.”

“Eerste oorsprong landgoed 
(boerderij+aanbouw) uit 1600.”

“Oude dakpannenfabriek 
genaamd ‘Vecht en Rhijn’. ”

“Het Slijk is zeer fraai, 
oogt heel natuurlijk.”

De gevolgen van ontginning 
zijn hier zichtbaar. 

“Zandwinning uit 1965 voor 
bouwrijp maken Overvecht.”

“Grootste en kleinste molen van 
de provincie Utrecht met 
zichtbare sluis.”

“Oud Zuilen: kleinschalig, 
parkbos, heggen en weilanden.”

“Op initiatief van 
Vechtplassencommissie is een 

weiland verlaagd, waardoor een 
plas-dras is ontstaan.”

“Behunepolder, 
waterwingebied. Representeert 

1/3e deel van 
drinkwaterproductie A’dam.

“Hoogwaardige �etsroute aan 
oostzijde. Rustig met relatief 
weinig autoverkeer. Frisse en 

levendige omgeving met 
prettig uitzicht op dorpen.”

“Oude veengebieden geven 
informatie over vroegere 

turfwinning. Leefgebied van de 
woelmuis. Foerageergebied 

purperreiger en zwarte stern.”

Grote diversiteit aan vogels in 
de zuidelijke Kievitsbuurt.

“Zandpad tussen Maarssen en 
Nieuwesluis van hoge kwaliteit 

vanwege historische 
landgoederen.”

vogelrijk gebied

ecologisch waardevol

waardevolle �etsroute

uitgestrekte polder Kwaliteiten
Gebiedskenners

De Strook: zeer schoon 
zoetwaterstrand.

Legenda

historische molen(s)

buitenplaats
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“De doelsoorten 
(moerassoorten) zijn beperkt 

aanwezig in het gebied.”

“Fort Maarsseveen steeds meer 
opengesteld.” 

“De slootkanten naast het 
�etspad zijn te diep. Dit is 

gevaarlijk.”

“Een teveel aan beplanting 
langs de Vecht laat aansluiting 
met buitenplaatsen verloren 

gaan.” 

“Nyenrode: gevaar dat het 
verrommeld. Het parkgedeelte 
moet goed behouden blijven.”

“De legakkers staan onder druk.”

“De maaiboot maakt vissen 
dood.”

“Afschotten in watergangen 
sluiten vissen op.”

Verrommelde bebouwing

“Fietsen door Maarssenbroek is 
door de onduidelijke structuur 
het grootste knelpunt.”

“Slechte autobereikbaarheid en 
te weinig parkeergelegenheid.”

“Teveel autoverkeer op 
�etsroute Maarssen-Breukelen.”

“Probeer open gebieden zoveel 
mogelijk open te houden.”

uitgestrekte karakter van polder behouden

ontbrekende doelsoort in vegetatie

te dichte beplanting
Aandachtspunten
Gebiedskenners

Legenda

fort
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“Het toevoegen van water zou 
de ecologische waarde 

verhogen van dit gebied.”

“Natuurlijk beheren van 
kleinschalige agrarische 

percelen resulteert in 
bloemrijker geheel.”

“Het herstellen van de legakkers 
zou veel kwaliteit toevoegen 

aan het gebied.”

“Aan zuidzijde meer erven met 
erfbeplanting, voornamelijk bij 

kleine bedrijven.”

“Fort bij Tienhoven vergroenen om 
ecologische waarde te verhogen.”

“Er zijn kansen voor een nieuwe 
ecologische verbindingszone.”

“Kans voor gebiedseigen 
beplanting op erven.”

“Water van de watering langs 
A2 is anders dan langs de 

huizen zodat geen kwel in de 
singel komt.”

“Graskarper uitzetten in de 
singels mits het watersysteem 

van voldoende kwaliteit is.”

Kansen
Gebiedskenners

Legenda

fort

Duurzaam bermbeheer
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BREUKELEN 
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Breukelen

Kockengen

Loenen aan 
de vecht

Maarssen

“Landgoed Nyenrode is een 
aantal keer per jaar op afspraak 

geopend voor bezoek”.

“Dit gebied is autolow en rustig.”

“De oude vrouwengevangenis is 
een fraai gebouw.”

Kwaliteiten
Bewoners

Wandelroute

Lintbebouw
ing m

et doorkijkjes

Veenweidegebied

Ecologische verbindingszone

“Afwisseling van landschappen 
is waardevol voor de 
natuurbeleving in de Stichtse 
Vecht.”

bosrijke omgeving

fort

monument

waardevolle wandelroute

waardevolle �etsroute

hoge ecologische waarde

Legenda

buitenplaats

signi�cante zichtlijnen

“Gunterstein is een combinatie van historie en rust.”
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Breukelen

Kockengen

Loenen aan 
de vecht

Maarssen

“Er zijn te weinig lantaarnpalen 
in dit gebied.”

“Nyenrode is te weinig open 
voor bezoekers.”

“Het groen moet beter 
onderhouden worden.”

“Fort Tienhoven moet exclusief 
blijven.”

“Bouwplannen vormen een 
bedreiging voor de openheid.”

Aandachtspunten
Bewoners

“Toerisme verstoort het gebied; 
meer parkeerplekken zijn 
daarom niet gewenst.”

“De beleving van het water 
wordt verstoord door 

blokkerende bebouwing.”

tekortschietend onderhoud van groen

Legenda

uitgestrekte karakter van polder behouden

te weinig verlichting

onvoldoende toegang

fort
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Breukelen

Kockengen

Loenen aan 
de vecht

Maarssen

“Er zijn te weinig lantaarnpalen 
in dit gebied.”

“Nyenrode is te weinig open 
voor bezoekers.”

“Het groen moet beter 
onderhouden worden.”

“Fort Tienhoven moet exclusief 
blijven.”

“Bouwplannen vormen een 
bedreiging voor de openheid.”

Aandachtspunten
Bewoners

“Toerisme verstoort het gebied; 
meer parkeerplekken zijn 
daarom niet gewenst.”

“De beleving van het water 
wordt verstoord door 

blokkerende bebouwing.”

tekortschietend onderhoud van groen

Legenda

uitgestrekte karakter van polder behouden

te weinig verlichting

onvoldoende toegang

fort

Breukelen

Kockengen

Loenen aan 
de vecht

MaarssenKansen
Bewoners

Toegang verbeteren

“Het gehele gebied rondom het 
fort moet meer bekendheid 
gegeven worden.”

“De oude spoorlijn kan 
beleefbaar gemaakt worden 
met behulp van 
informatieborden.”

“Betere ontsluiting met 
achtergebied”

“Er moeten meer 
parkeerplaatsen komen voor 
bezoekers.”

fort

Legenda

kans voor recreatievaart

nieuwe �etsroute

verbeterde toegang tot groengebied

oude spoorlijn

Bosjes langs weg voor beschutting �etsers

“Gebied meer afsluiten met looproutes”

“De route aan de oostkant van de 
Vecht alleen toegankelijk maken 
voor voetgangers, �etsers en 
bestemmingsverkeer.” 
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Breukelen

Kockengen

Loenen aan 
de vecht

Maarssen

Sterreschans
Over Holland

N
 a t u r a   2 0 0 0

“Landgoed Ganzenhof heeft 
een knik in de verkaveling en de 

oude tuin en vijver zijn nog 
zichtbaar in het landschap.”

“Landgoed Nyenrode (en 
andere buitenplaatsen) staan 

van oorsprong vol met 
Stinzenplanten. Hier ook veel 

paddestoelen.”

“Vechtplassencommissie heeft 
Jaagpad langs Vecht hersteld.”

“Hogere ligging van het dorp.”

“Bij vroegere overstromingen 
zijn hogere ruggen ontstaan.”

“Bomen, water en rietkragen 
dragen bij aan de biodiversiteit.”

“ Fruitbomen op het landgoed.”

“Oude dakpannenfabriek 
genaamd ‘ Vecht en Rhijn’ .”

“Groenzone met wandelpad en 
bosschages.”

“Eerste ontginning.”

“Hoogwaardige �etsroute aan 
oostzijde. Rustig met relatief 
weinig autoverkeer. Frisse en 

levendige omgeving met 
prettig uitzicht op dorpen.”

Grote diversiteit aan vogels in 
de zuidelijke Kievitsbuurt.

“Zandpad tussen Maarssen en 
Nieuwesluis van hoge kwaliteit 

vanwege historische 
landgoederen.”

“Verblijfskwaliteit in het lint 
vanwege openheid en ervaring 

van het Nederlandse 
polderlandschap.”

“ Aangenaam park met 
dierenweide, ijsboer en groen 

(vooral gericht op de 
speelvelden).”

Kwaliteiten
Gebiedskenners

“Het Slijk is zeer fraai, 
oogt heel natuurlijk.”

“De overwallen zijn geologisch 
interessant.”

“Natuurvriendelijke oevers 
langs de gehele watergang.”

Bestaande dijk

Bestaande dijk

Puur agrarisch gebied

“Duurzaam maaibeheer: vanaf 1 
maart is de grondwaterstand 
verhoogd, wordt nat 
schraalland. Ecologisch gebied 
met wilde orchideeen, 
zeggesoorten, waterdrieblad, 
moeraskartelblad en 
zonnedauw.

Ecologische Hoofdstructuur

“Historische waterloop t.b.v. 
Hollandse Waterlinie.”

“Op initiatief van 
Vechtplassencommissie is een 

weiland verlaagd, waardoor een 
plas-dras is ontstaan.”

Gunterstein

Overgangszone stedelijke landgoederen naar Vechtplas 

fort

monument

waardevolle beplanting

waardevolle �etsroute

waardevol pad

goed maaibeheer

Legenda

buitenplaats

vogelrijk gebied

ecologisch waardevol

Historische 
kas

waardevol natuurgebied

fruitbomen
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Breukelen

Kockengen

Loenen aan 
de vecht

Maarssen

“Een teveel aan beplanting 
langs de Vecht laat aansluiting 
met buitenplaatsen verloren 

gaan.” 

“Nyenrode: gevaar dat het 
verrommeld. Het parkgedeelte 
moet goed behouden blijven.”

“Weidevogels krijgen geen 
kans, omdat agrariërs ‘verkeerd’ 

beheren in relatie tot 
weidevogels.”

“Kanaal kent weinig 
oversteekpunten en vormt een 

barriere voor mens & dier.”

“De slootkanten naast het 
�etspad zijn te diep. Dit is 

gevaarlijk.”

“Watersport heeft een negatief 
e�ect op de �ora en fauna in dit 

gebied.”

“De legakkers staan onder druk.”

“Toenemende recreatiedruk.”

“Teveel autoverkeer op 
�etsroute Maarssen-Breukelen.”

“Onduidelijke oversteek bij brug 
over zijkanaal.”

“Er �etsen veel scholieren langs 
het kanaal.”

“ Er is te veel autoverkeer langs 
de Vecht.”

Aandachtspunten
Gebiedskenners

te veel autoverkeer

te diepe slootkanten

kanaal als barriere

Legenda

overlast door recreatie

te dichte beplanting

vogelrijk gebied onder druk
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Breukelen

Kockengen

Loenen aan 
de vecht

Maarssen

“Natuurlijk beheren van 
kleinschalige agrarische 

percelen resulteert in 
bloemrijker geheel.”

“Goed behoud van bomen 
langs het gehele kanaal zorgt 
voor fraai uitzicht en neemt 

wind weg voor �etsers.”

“Rondom Kockengen zijn er 
meer rustplekken, bankjes en 

door de Fietsbond 
goedgekeurde �etsrekken 

nodig.”

“Fort bij Tienhoven vergroenen om 
ecologische waarde te verhogen.”

“Plaats plattegronden bij grote 
groenvoorzieningen en 

buitenplaatsen.”

“Ontbrekende schakels toevoegen 
t.b.v. ecologische verbinding.”

“Aan weerszijden van berm 
bloemrijkere vegetatie.”

“Er zijn kansen voor een nieuwe 
ecologische verbindingszone.”

“Dijk verbeteren en onverhard 
klompenpad aanleggen.”

“Het huidige wandelpad is nog 
niet bekend genoeg.”

“Kwaliteit van het gehele lint 
behouden en/of versterken.”

Duurzaam bermbeheer

Kansen
Gebiedskenners

Duurzaam berm
beheer

plaaten van informatieborden

fort

duurzaam bermbeheer

kwaliteit van het lint behouden/versterken

aanleg van nieuw wandelpad

Legenda

bloemrijkere natuur door beheer percelen

plaatsen van picknicktafels en �etsrekken
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LOENEN AAN DE VECHT 
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Loenen aan 
de vecht

Vreeland

“De oude vrouwengevangenis is 
een fraai gebouw.”

“Afwisseling van landschappen 
is waardevol voor de 
natuurbeleving in de Stichtse 
Vecht.”

W
an

de
lp

ad
 4

,2
 k

m

Wandelroute Vreeland

“De �ets- en wandelroute langs 
de Vecht worden hoog 

gewaardeerd.”

“De wilgen langs de Vecht 
voegen veel kwaliteit toe aan de 

openbare ruimte.”

“Groene openbare ruimte wordt 
voor veel verschillende 
doeleinden gebruikt.”

“Het oude historische centrum 
heeft een fraaie uitstraling.”

“Groene ringweg in Loenen aan 
de Vecht.”

“Vogeluitkijkposten worden 
gewaardeerd door liefhebbers.”

Kwaliteiten
Bewoners

wilgen

fort

monument

waardevolle wandelroute

waardevolle �etsroute

hoge ecologische waarde

Legenda

buitenplaats

boomrijke weg

veelzijdig gebruik van groene ruimte

bloemrijke omgeving

vogeluitkijkpost

historisch centrum

monumentale brug

historische molen
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Loenen aan 
de vecht

Vreeland

“Het groen moet beter 
onderhouden worden.”

Aandachtspunten
Bewoners

“Toerisme verstoort het gebied; 
meer parkeerplekken zijn 
daarom niet gewenst.”

Legenda

achterstallig onderhoud van groen

“Vrachtwagens van en naar de 
ver�abriek veroorzaken overlast 

en con�icteren met recreatie.”

overlast van nieuw te bouwen sportvelden

overdaad aan reclameborden

ongewenste bomenkap

ongewenst nieuw gepland bedrijventerrein

overlast door vrachtverkeer en bestaande industrie
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Loenen aan 
de vecht

Vreeland

Kansen
Bewoners

“De oude spoorlijn kan 
beleefbaar gemaakt worden 
met behulp van 
informatieborden.”

beplanting optimaliseren voor PV cellen

mogelijkheid tot veelzijdige bloemen

Legenda

kans voor boomrijke weg

ontbrekende schakel toevoegen

oude spoorlijn

“Het beleefbaar maken van de 
kasteelcontouren zou waarde 
toevoegen aan het gebied.”

“Het gebied bevat ontzettend 
veel mooi groen, maar komt 
soms slecht over door 
achterstallig onderhoud.”

“Terugplaatsen van bomen aan 
Binnenweg voegt kwaliteit toe”.

Ontbrekende schakel

toevoegen

opwaarderen natuur door parkeren te verbieden

opwaarderen natuur door verbeterd onderhoud

mogelijkheid cultuurhistorische waarde

“Er moeten meer 
parkeerplaatsen komen voor 
bezoekers.”
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Loenen aan 
de vecht

Vreeland

oeverlandjes 
in deze zone

Sterreschans

N a t u r a   2 0 0 0

“Bomen, water en rietkragen 
dragen bij aan de biodiversiteit.”

“Het nutrientrijke water 
accomodeert veel vis.”

“ Fruitbomen op het landgoed.”

“Groenzone met wandelpad en 
bosschages.”

“Bij de Leidam leven veel 
ringslangen.”

“Aangenaam park met 
dierenweide, ijsboer en groen 

(vooral gericht op de 
speelvelden).”

“De visvereniging zet karpers uit 
om overlast van aalschovers in 

dit gebied te voorkomen.”

Kwaliteiten
Gebiedskenners

“De overwallen zijn geologisch 
interessant.” “Natuurvriendelijke oevers 

langs de gehele watergang.”

“Duurzaam maaibeheer: vanaf 1 
maart is de grondwaterstand 
verhoogd, wordt nat 
schraalland. Ecologisch gebied 
met wilde orchideeen, 
zeggesoorten, waterdrieblad, 
moeraskartelblad en 
zonnedauw.

Overgangszone stedelijke landgoederen naar Vechtplas 

Historische dijk

Legenda

buitenplaats

Openheid

“Vogelkijkhut. Hier leven onder 
andere de purperreiger, ijsvogel, 

grote karekiet, roerdomp, 
rietzanger en rietgors.

Fraai �etsrondje

“Vanaf Vreeland richting het 
noorden bevindt het �etspad 
zich aan de westkant van de 

Vecht.”

visregulatie

bijzondere diersoorten

vogelrijk gebied

vogeluitkijkpost

ecologisch waardevol

oversteekplaats

waardevolle �etsroute

waardevol pad

goed maaibeheer

waardevol natuurgebied

fruitbomen

Over Holland
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Loenen aan 
de vecht

Vreeland

“Beroepsvissers halen zeer veel 
vis uit het 

Amsterdam-Rijnkanaal.”

“De slootkanten naast het 
�etspad zijn te diep. Dit is 

gevaarlijk.”

“Watersport heeft een negatief 
e�ect op de �ora en fauna in dit 

gebied.”

“Witvis (o.a. brasem) wordt 
grootschalig gevangen, 

waardoor er te weinig vis is.”

“De waterkwaliteit is slecht. Het 
is ondiep met 1,5 meter slib op 

de bodem.”

“In de zomer is er een 
watertekort en wordt er water 

vanuit de Vecht binnengelaten. 
In de winter bij veel neerslag 

heeft de kwel een 
waterstandverhoging tot 

gevolg.

“Door het nutrientrijke water is 
er veel vis, maar er is wel druk 

van de beroepsvisserij.”

“Toenemende recreatiedruk.”

“Onduidelijke oversteek bij brug 
over zijkanaal.”

“ Er is te veel autoverkeer langs 
de Vecht.”

Aandachtspunten
Gebiedskenners

Legenda

overlast door recreatie

overlast door recreatie

“Kanaal kent weinig 
oversteekpunten en vormt een 

barriere voor mens & dier.”

“Natuurgebied ligt er rommelig 
bij.”

te dichte beplanting

te veel autoverkeer

te diepe slootkanten

kanaal als barriere
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Loenen aan 
de vecht
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watertekort en wordt er water 
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waterstandverhoging tot 
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“Door het nutrientrijke water is 
er veel vis, maar er is wel druk 

van de beroepsvisserij.”

“Toenemende recreatiedruk.”

“Onduidelijke oversteek bij brug 
over zijkanaal.”

“ Er is te veel autoverkeer langs 
de Vecht.”

Aandachtspunten
Gebiedskenners

Legenda

overlast door recreatie

overlast door recreatie

“Kanaal kent weinig 
oversteekpunten en vormt een 

barriere voor mens & dier.”

“Natuurgebied ligt er rommelig 
bij.”

te dichte beplanting

te veel autoverkeer

te diepe slootkanten

kanaal als barriere

Loenen aan 
de vecht

Vreeland

“Goed behoud van bomen 
langs het gehele kanaal zorgt 
voor fraai uitzicht en neemt 

wind weg voor �etsers.”

“Inundatie Horster (meer) 
polder zodat er niet veel water 

wordt onttrokken uit 
naastgelegen plassen.”

“Dijk verbeteren en onverhard 
klompenpad aanleggen.”

“Fietspadverlichting plaatsen 
ten behoeve van veiligheid.”

“Behoud of terugplanten van 
bomen langs verbreding.”

“Het huidige wandelpad is nog 
niet bekend genoeg.”

Kansen
Gebiedskenners

Legenda

bloemrijkere natuur door beheer percelen

bloemrijkere natuur door beheer percelen

onderhoud + plaatsen van bomen

verbeterde verlichting

inundatie van de polder

kansen voor verbetering landschap

aanleg van nieuw wandelpad

“Natuurlijk beheren van 
kleinschalige agrarische 

percelen resulteert in 
bloemrijker geheel.”
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MAARSSENBROEK 
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Het Wijkpark 
Maarssenbroek wordt 
intensief gebruikt door 
wandelaars en 
hondenuitlaters.

Zachte oevers resulteren in 
betere waterkwaliteit in dit 
gescheiden watersysteem.

De �etspaden langs het 
water zijn een aanwinst 
voor de buurt.

park van hoge kwaliteit

bijzondere beplanting

zachte oevers

zachte oevers met �etspad

atletiekbaan

ruimte voor ontmoeting

bijzondere �etspaden

sportvelden

beplanting als leidende elementen

kinderboerderij

sleedoorn

openheid van binnen

skate-mogelijkheden

Kwaliteiten
Gebiedskenners
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Aandachtspunten
Gebiedskenners

Hoge bomen aan de 
Vogelweg nemen veel 
zonlicht weg uit de tuinen

Dichte begroeiing 
ontneemt zicht op het 
gebied.

slecht zicht door dichte begroeiing

slecht zicht door dichte begroeiing

schaduw door hoge bomen

ontbrekende verlichting

ontbrekende verlichting

tekortschietende bereikbaarheid

stenige functie

stenige functie

Kansen
Gebiedskenners

Een grotere varieteit aan 
beplanting zal leiden tot 
een aangenamere 
omgeving. Kleur en 
bloeiers zijn gewenst.

Braakliggend terrein biedt 
mogelijkheden voor 
inrichting als park of 
toepassing van wadi.

Gefaseerd maaibeheer 
geeft insecten de 
mogelijkheid zich te 
verplaatsen.

uitdunnen begroeiing

uitdunnen begroeiing

aanleggen park/wadi
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Het wijkpark is een groen 
gebied waar je �jn kan 
wandelen; er is diversiteit 
in natuur en recreatie.

Het is een mooie waterloop 
vanwege haar natuur- 
vriendelijke oevers. De 
IJsvogel is hier gesignaleerd.

Groen biedt hoofd�etsroute 
begeleidende structuur  die 
prettig is voor de beleving 
en de veiligheid.

De gescheiden auto en 
�etsstructuur in de hele wijk 
wordt gewaardeerd.

De watergangen welke 
door de wijk lopen worden 
gewaardeerd door vissers.

Het talud is rijk aan kruiden 
en insecten.

gewaardeerd groen

groen van hoge kwaliteit

kruidenrijke bermen

kruidenrijk gebied

bijzondere fauna: ijsvogel

kinderboerderij

bosgevoel

eendenkooi

groene opzet wijk

mooie wandel route

super speel spoor

watergangen

goede waterkwaliteit

Kansen
Bewoners
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!

Er is veel eenzijdig groen in de 
wijk en het onderhoud 
hiervan is een aandachtspunt

In de wijk wordt groen te 
hoog op verschillende 
plekken en dit geeft erg 
veel schaduw.

Weinig speelgelegenheid, 
de voetbalkooi die er is 
wordt gedomineerd door 
oudere jeugd.

Maak een zorgvuldige keus 
in boomsoorten, bomen 
met besjes geven troep.

geluidsoverlast door A2

onderhoud van het wijkpark kan beter

schaduw door hoge bomen

lage waterkwaliteit door stilstaand water

behoefte aan meer plekken om te spelen

onderhoud

Dichte beplanting zorgt voor donkere plekken

Geen verlichting

maaiboot richt schade aan 
bij vissen en natuur

!

Kansen
Bewoners

Het wijkpark is een groen 
gebied waar je �jn kan 
wandelen; er is diversiteit 
in natuur en recreatie.

Het is een mooie waterloop 
vanwege haar natuur- 
vriendelijke oevers. De 
IJsvogel is hier gesignaleerd.

Groen biedt hoofd�etsroute 
begeleidende structuur  die 
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wordt gewaardeerd.

De watergangen welke 
door de wijk lopen worden 
gewaardeerd door vissers.
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gewaardeerd groen

groen van hoge kwaliteit

kruidenrijke bermen
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bijzondere fauna: ijsvogel

kinderboerderij
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goede waterkwaliteit

Kansen
Bewoners
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+

Combineer het toekomstige 
�etspad met een voetpad 
en maak voldoende 
overgangen vanuit de wijk.

Omvorming vegetatietype 
naar bloemrijk grasland

Voeg meer struiken toe aan 
de wijk voor meer 
diversiteit, kleur en tegen 
geluidshinder.

Grashelling beheren zodat 
kinderen daarop kunnen 
spelen

Leg meer speelnatuur aan 
voor kinderen.

Kappen is kans voor meer 
zonlicht.

Sluit dit gebied aan bij het 
Wijkpark qua paden en 
beplanting.

benodigd onderhoud begroeiing

aanplanten begroeiing

uitdunnen begroeiing

kappen begroeiing

aanleggen park

ecologische diversitiet

verbindingen vanuit de wijk

Ommetje door de wijk

nieuw voetpad

natuurlijke speelplek

goede waterkwaliteit

toegankelijkheid singels

planten lage begroeiing

planten bomen

+

uitbreiden speelnatuur

Kansen
Bewoners
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