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Afbeelding 1.1. Stichtse Vecht met toponiemen.
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1
INLEIDING

1.1 Aanleiding
Dit groenstructuurplan is opgesteld omdat bestaand beleid en planvorming samengevoegd en 
geactualiseerd dient te worden. 

De gemeente Stichtse Vecht is ontstaan uit een samenvoeging van de drie voormalige gemeenten, namelijk 
Loenen, Breukelen en Maarssen. Veel informatie is hierdoor al voorhanden en dient op elkaar afgestemd en 
geactualiseerd te worden. 

Groen is een integraal en belangrijk onderdeel van de beleving en het gebruik van de buitenruimte. 
Om deze reden wil de gemeente inzichtelijk hebben waar de belangrijkste groenstructuren liggen. Op deze 
wijze kunnen bepalende groenstructuren versterkt en aangevuld worden. Daarbij is het groen, met name bij 
grootschalige gebieden en rond de kernen, achterstallig onderhouden, in de afgelopen 25 jaar. 
Om de groenkwaliteit van de gemeente te verhogen is nu budget vrijgemaakt dat de afdeling ‘team buiten’ 
van de gemeente Stichtse Vecht de komende 4 jaar zal besteden aan beheer en inrichtingsvraagstukken om 
het groen weer op niveau te krijgen.

Tenslotte is de gemeente in februari 2017 van start gegaan met de her-eiking van gemeentelijke gronden, 
groen en oppervlaktewater, welke in oneigenlijk gebruik zijn. Parallel hieraan wordt gekeken naar 
mogelijkheden voor nieuwe verkoop- en pachtmogelijkheden voor gronden die nog niet in gebruik zijn.
De gemeente heeft in relatie hiermee behoefte aan houvast bij de grondverkoop en/of pacht, door middel 
van inzicht in structuurbepalende groen- en waterstructuren. Dit zou aanleiding kunnen zijn om gronden te 
kopen of verkopen.

Bij het samenvatten van het bovenstaande is de reden voor het opstellen van het groenstructuurplan 
drieledig:

 - samenvoegen beleid en planvorming van drie naar één gemeente (eenheid);
 - achterstallig onderhoud op het gebied van groenbeheer in de afgelopen 25 jaar (met name bij de 

grootschalige gebieden) (groenbeheer);
 - her-eiking verkoop en pacht van gronden en oppervlaktewater door grondzaken (grondzaken).
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1.2 Hoofddoel
Het groenstructuurplan geeft inzicht in de beeld- en kwaliteitbepalende groenvoorzieningen en weergeeft 
deze schematisch op kaart. Bestaand beleid wordt geïnventariseerd en aangevuld met kennis van experts 
vanuit Witteveen+Bos en de gemeente Stichtse Vecht. Daarnaast wordt de ruimtelijke samenhang 
tussen de verschillende groenstructuren en hun functie in de gemeente vastgelegd. Dit zorgt voor een 
duidelijk overzicht, dat ondersteuning en richting kan bieden bij huidig en toekomstig groenbeleid. Het 
groenstructuurplan vormt hiermee een praktisch en bruikbaar document voor zowel beleidsmakers als 
uitvoerende partijen en bewoners.

Het hoofddoel van dit rapport is inzicht in structuurbepalende groenvoorzieningen. Door middel van dit 
document kan een motivatie worden gegeven voor een te nemen inrichtingsmaatregel, beheersaanpassing 
of te veranderen eigendomssituatie (vordering/ verkoop/ pacht). De groenstructuren worden schematisch 
op	hoofdlijnen	uitgewerkt	in	een	groenstructuurplan	(GSP)	en	locatiespecifiek	in	herleidbare	oppervlaktes	
in groenstructuurkaarten (GSK). Op deze wijze wordt geborgd dat alle structuurbepalende groen- en 
blauw voorzieningen opgenomen worden. Het document dient meerdere doelen, die voortkomen uit de 
aanleiding van het plan:

 - samenhang en overzicht aanbrengen in beleid en planvorming;
 - op hoofdlijnen benoemen van kwaliteiten, kansen en knelpunten. Dit geeft houvast bij het vormgeven 

en bepalen van (groen)inrichting- en beheersmaatregelen. Zo kan het beschikbare budget, 
opgesteld voor het inlopen op achterstallig groenonderhoud, effectief en kwalitatief in gezet worden 
(groenbeheer);

 - beeld- kwaliteitsbepalende structuren borgen en vastleggen ter onderbouwing van verkoop of pacht 
van grond of/en oppervlakte water (grondzaken).

1.3 Klimaatadaptatie
Het klimaat verandert wat zich uit in lange droge perioden in de zomer, vaker hevige neerslag in de 
nazomer en natte zachte winters. De droge perioden in de zomer vormen enerzijds een zorg voor de 
( jonge) beplanting en anderzijds is beplanting, met name bomen van enige omvang, van groot belang voor 
de tempering van de natuur in de wijken. Hittestress kan in stenige wijken zorgen voor welzijnsproblemen 
voor de inwoners tot aan serieuze risico’s voor kwetsbare groepen als ouderen. De vaker voorkomende 
hevige neerslag en de hogere extremen daarbij kunnen niet altijd worden verwerkt door het aanwezige 
systeem van watergangen en riolering. Zo ontstaat onontkoombaar af en toe wateroverlast. Een 
klimaatrobuuste inrichting van de openbare ruimte kan ervoor zorgen dat wateroverlast minder vaak 
voorkomt, korter duurt en minder vaak schade tot gevolg heeft. De hoeveelheid groen in verhouding tot de 
oppervlakteverharding in de bebouwde omgeving heeft daarin een belangrijk aandeel.
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1.4 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt de context waarin het groenstructuurplan tot stand is gekomen beschreven. De 
opbouw, het gebruik en de herkomst van verschillende informatiebronnen komen aan bod. Verder wordt 
ingegaan op hoe deze verschillende bronnen zijn betrokken bij het proces en hoe deze vertaald zijn in het 
eindproduct.

Hoofdstuk 3 schetst een beeld van de ontstaansgeschiedenis van het landschap in de gemeente. De focus 
ligt hier op de meest kenmerkende en belangrijkste historische momenten met een duidelijke weerslag op 
het groen en het landschap. Deze historische context is daarnaast van groot belang voor het de historische 
groenstructuur in de gemeente. 

In hoofdstuk 4 worden de groenstructuren van vijf deelgebieden behandeld, namelijk de vier grootste 
kernen, Maarssenbroek, Maarssen-dorp, Breukelen en Loenen, en tenslotte het buitengebied van de 
gemeente Stichtse Vecht. Elk van de hoofdstukken wordt ingeleid door een beschrijving van de functies en 
kenmerken, gevolgd door een beschouwing van de groene kwaliteiten, knelpunten en toekomstige kansen. 
Er wordt een onderscheid gemaakt in vier typen groenstructuren, namelijk historisch, ecologisch, verkeers 
en recreatief groen. 

De informatie vanuit de kansen, kwaliteiten en knelpunten wordt in hoofdstuk 5 voor elk deelgebied 
vertaald naar een overkoepelende visie voor het groen. De verschillende structuren zijn bij het samenstellen 
van dit hoofdstuk over elkaar heen gelegd en vertaald in een visie 
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2
PLANBESCHRIJVING EN -UITWERKING 

2.1   Planbeschrijving
De gemeente Stichtse Vecht bevindt zich in de Nederlandse provincie Utrecht. Voor dit plan brengen wij 
de verschillende gemeentelijke groenstructuren in kaart. Er wordt in dit plan onderscheid gemaakt in twee 
diepgangsniveaus: gemeentelijk schaalniveau en op wijkniveau.

In het groenstructuurplan worden de groenstructuren van de gemeente Stichtse Vecht vastgelegd, op 
gemeentelijk schaalniveau. Het doel is om op deze wijze de gehele groene landschappelijke context te 
schetsen en (toekomstige) kansen, kwaliteiten en knelpunten op structuurniveau inzichtelijk te maken. De 
informatie wordt schematisch vastgelegd op kaart, zodat verbanden en relaties snel en duidelijk inzichtelijk 
worden. Dit wordt gedaan voor alle groenstructuren ongeacht de eigenaar (particulier, agrarische 
bedrijfsvoerder, waterschap, gemeente, enzovoort).

In de groenstructuurkaarten wordt verder ingezoomd op het niveau van de wijk en buurt. Samen met 
de gemeente is afgestemd op deze kaarten worden de groenstructuren op te nemen die in het bezit en 
beheer zijn van de gemeente. Deze kaarten dienen als ondersteuning voor de afdeling grondzaken en 
groenbeheer. Doordat de groenstructuurkaarten een hoger detailniveau hebben die van belang zijn op 
buurt-	en	wijkniveau.	Tevens	wordt	gewerkt	met	accurate	oppervlaktes	en	begrenzingen	om	zo	specifiek	
inzicht te verschaffen voor mogelijkheden voor inrichting en beheer.  

Definitie structuurbepalend groen
Als in het groenstructuurplan wordt gesproken over groen wordt daarmee verwezen naar het geheel 
van groene (vegetatieve) en blauwe structuren (waterlichamen) en elementen die kenmerkend zijn voor 
het	gebied	en	relevant	zijn	voor	de	gemeente.	Onder	de	definitie	‘groen’	verstaan	wij	de	verzameling	
van alle beplanting- en vegetatiestructuren. Deze structuren zijn opgebouwd uit verschillende soorten, 
met uiteenlopende  verschijningsvormen, zoals bossen, singels, lanen, plantsoenen, bermen en oevers. 
Onder	de	definitie	‘blauw’	verstaan	wij	de	verzameling	van	alle	waterstructuren	in	de	gemeente.	Hier	
kan men denken aan typen waterlichamen als; rivier, kanaal, plas, weteringen en sloten. Omdat er in het 
landschap een samenhang is tussen ‘groen’ en ‘blauw’ is het van belang om deze ook als zodanig in het 
groenstructuurplan te behandelen. Zo kunnen een watergang en een oever samen een groenblauwe 
verbinding zijn voor dieren om te migreren of voor mensen om te recreëren. 

Voor	de	verzameling	van	deze	structuren	hanteren	wij	de	definitie	‘structuurbepalend	groen’.	Groen	of	
blauw wordt opgenomen in het plan wanneer het als structuurbepalend wordt geoormerkt. Iets wordt als 
structuurbepalend geoormerkt wanneer hier doelstellingen op rusten vanuit beleid of planvorming.
Ook worden structuren opgenomen in het plan door middel van expertise vanuit de gemeente en 
Witteveen+Bos. Tenslotte speelt de omgeving, door middel van participatieprocessen, in de planvorming 
een rol bij het oormerken van structuurbepalend groen. Bewoners, maar ook gebiedskenners hebben input 
geleverd bij het vaststellen van structuurbepalend groen.
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2.2 Toelichting groenstructuren 
Dit plan maakt onderscheid in vier typen groenhoofdstructuren, namelijk verkeers-, ecologisch, historisch 
en recreatief groen. Deze onderverdeling is gemaakt op basis van de functie die het groen vervult en is 
onder andere afgeleid uit de nota restgroen 2016 opgesteld door de gemeente Stichste Vecht. 

Verkeersgroen
Verkeersgroen heeft een functie bij verkeersveiligheid, begeleiding en oriëntatie. 
Allereerst zorgt aaneengesloten en opgaand groen voor verkeersbegeleiding door een herkenbare 
ruimtelijke werking. Groen speelt een rol bij verkeersveiligheid door mogelijkheid tot uitwijken of het 
scheiden	van	verschillende	verkeerstromen,	zoals	fiets-	en	gemotoriseerd	verkeer.	Bermen,	hagen	en	andere	
lage vegetatie zijn hier voorbeelden van. Tenslotte zorgen groenaccenten voor oriëntatie en herkenning van 
knooppunten, kruisingen e.d. Denk aan een accentboom die de toegang tot een woonerf benadrukt. 

Voor verkeersgroen wordt het groen onderverdeelt in drie typen, namelijk groen langs hoofd- en 
secundaire	wegen	en	fietspaden.	Daarmee	wordt	onderscheid	gemaakt	tussen	verkeersgroen	met	een	
bovenlokale functie, zoals beplanting langs de Straatweg en de A2 en secundaire wegen zoals buurt 
ontsluitingen	of	fietspaden. 

Verder beschouwt het plan of naast begeleidend verkeersgroen ook begeleidend verkeersblauw aanwezig is 
of waarmogelijk een combinatie tussen beiden (afbeelding 2.1).

Afbeelding 2.1 Combinatie van verkeersgroen en verkeersblauw

Afbeelding 2.2 Verkeersgroen in het buitengebied (links) en kern (rechts)

In de verkeersgroenstructuur wordt voor de kernen alle wegbegeleidende groen beschouwd, dus ook lage 
beplanting. In het buitengebied wordt alleen groen opgenomen in de groenstructuur als deze maat heeft 
in de hoogte (opgaand groen, zoals bomen). Deze keuze is gemaakt omdat gras en vegetatie in verhard 
stedelijk gebied duidelijk anders is in vergelijking met het buitengebied waar dit onderdeel vormt van 
natuurlijke en agrarische gebieden (zie afbeelding 2.2).
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Ecologische groenstructuur
Ecologisch	groen	heeft	een	functie	voor	flora	en	fauna	in	de	gemeente.	Voor	deze	groenstructuur	is	
onderscheid gemaakt tussen ecologische gebieden, verbindingen en passages. Ecologische gebieden 
bestaan uit verschillende biotopen en habitatten met maat en vervullen een belangrijke functie als 
leefgebied, foerargeergebied en rustgebied. Kenmerkend voor deze gebieden is de diversiteit aan soorten, 
wasdom, maatvoering en areaal. 

Verder is onderscheid gemaakt in ecologische verbindingen. Voor het groenstructuurplan is onderscheid 
gemaakt in vier typen verbindingen. Deze zijn bepaald op basis van hun ecologische waarde en functie als 
verbindingszone. Onderstaand op afbeelding 2.3 zijn deze verbindingen uitgelicht:

 - (1) Zuiver droge ecologische groene verbinding. Deze verbindende structuur is door de diversiteit of/en 
formaat	en	ouderdom	ecologisch	waardevol	voor	land-	en	luchtgebonden	flora	en	fauna.	

 - (2) Zuiver natte ecologische blauwstructuur. Dit type verbinding is waardevol voor watergebonden 
flora	en	fauna.	Echter	bestaan	de	oevers	van	deze	type	verbinding	uit	harde	grenzen	en	zijn	daarmee	
ecologisch niet interessant.

 - (3) Hybride natte blauwe en droge groene verbinding. Dit type ecologische verbinding heeft 
ecologische oevers en vormt een divers habitat voor water- en landgebonden ecologie. 

 - (4)  Natte verbinding langs privégronden. Deze structuur is vergelijkbaar aan een zuiver natte 
ecologische blauwstructuur. Het verschil is dat bij dit type structuur de aangrenzende percelen langs 
het water in particulier gebruik zijn. Deze blauwstructuur komt onder andere voor in woonwijken, 
zoals Maarssenbroek. Inwoners hebben in deze situatie achtertuinen die direct grenzen aan de 
natte verbinding. Deze verbinding is meegenomen als afzonderlijke (ecologische)structuur, omdat 
de gemeente niet direct invloed kan uitoefenen op de mogelijke groene ecologische kwaliteiten 
(overgang en oeverkwaliteiten). Daarnaast kan de ecologische waarde of kwaliteit van de tuinen per 
situatie verschillen en ligt buiten de directe invloedsfeer van de gemeente. Het in kaart brengen van 
de ecologische kwaliteit en  het sturen daarop vraagt veel maatwerk en ligt buiten de scope van deze 
opgave.  De verbinding is wel benoemd vanwege het grotere belang dat zij speelt in de algehele 
gemeentelijke groen/blauwstructuur en danwel voornamelijk als blauwstructuur. 

Afbeelding 2.3 Ecologische verbindingen
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Historische groenstructuur
De historische groenstructuur bestaat uit groen en blauw dat onderdeel is van de landschappelijke 
ontstaansgeschiedenis. In deze structuur zijn historische groenstructuren opgenomen (eendenkooi, 
begraafplaats en landgoedtuinen), monumentale bomen, monumentale wateren (weteringen, 
afwateringskanalen) en militair erfgoed (Nieuwe Hollandse Waterlinie).

Recreatieve groenstructuur
Recreatief groen heeft een functie voor vrijetijdsbesteding in de openbare groene ruimte.  In deze 
groenstructuur zijn speelgebieden (groene speeltuinen met bijvoorbeeld speelaanleiding, speelbossen), 
recreatiegebieden (wijkparken, parkzones) en sportgebieden (sportveldencomplex, golfbaan) opgenomen
Speeltuinen zijn meegenomen in de groenstructuur alleen als deze een duidelijke groene invulling hebben.
Aansluitend zijn grijze speelplekken in de kernen buiten beschouwing van deze structuur gelaten.  
Verder zijn recreatieve blauwe structuren ook meegenomen in deze structuur, zoals plassen, meren en 
rivieren waar pleziervaart en andere watergebonden recreatie plaatsvind.
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2.3   Beleid en planvorming
Per groenstructuur is onderstaand aangegeven uit welke uitgangsdocumenten of beleid de informatie 
is gehaald. Deze informatie is vervolgens aangevuld met expert-judgement, die is ingebracht door 
Witteveen+Bos en de gemeente Stichtse Vecht. 

Verkeers groen
Voor het thema verkeersgroen is onderzocht wat het bestaande beleid is met betrekking tot infrastructuur 
en het stedelijk netwerk (Landschapsontwikkelingsplannen Maarssen en Breukelen-Loenen, hoofdstuk 
Beleid Stedelijk Netwerk H3.6) en hoe dit zich verhoudt tot groen (Landschapsontwikkelingsplannen, visie: 
Infrastructuur H5.6). 
Verder is onderzocht waar zich de verkeersbegeleidende boomstructuren zich bevinden (Bomen in Beeld, 
De	Bomenkaart).	In	relatie	tot	fietsverkeer	is	onderzocht	hoe	het	fietsroutenetwerk	in	de	gemeente	is	
opgebouwd, en op welke wijze dit gekoppeld aan het groen (Landelijke Routedatabank van Stichting 
Landelijk Fietsplatform). 

Ecologischgroen
 Voor thema ecologie is onderzocht of er binnen Stichtse Vecht, Europees beschermde gebieden (Natura 
2000) of provinciaal beschermde gebieden (NNN, Natuurnetwerk Nederland) liggen en wat voor visie en 
beleid de gemeente nastreeft op het gebied van natuur, water (landschapsontwikkelingsplan Maarssen, 
hoofdstuk 3.3 Beleid Landschap en ecologie) en bomen (bomenbeleid en structuurplan 2015-2035). De 
resultaten van de in 1994 uitgevoerde inventarisatie naar ecologisch groen en de ontwikkelmogelijkheden 
hiervan binnen de bebouwde kernen van gemeente Maarssen (Ecologische infrastructuur publicatie 1994) 
zijn meegenomen.

Historisch groen
Voor het historisch groen is onderzocht of er binnen de gemeente Stichtse Vecht, historische blauw- of 
groenstructuren met juridische status aanwezig zijn (Cultuur Historische Waardenkaart, Stichste Vecht) 
(Bomenbeleid en Structuurplan 2015-2035 Bomenkaart), op nationaal (Rijksmonument), provinciaal 
of gemeentelijk niveau. Daarnaast is het beleid en visie die de gemeente nastreeft op het gebied van 
cultuurhistorie (Landschapsontwikkelingsplannen Maarssen en Breukelen-Loenen, hoofdstuk 5.5: Visie 
Cultuurhistorie en recreatie) onderzocht en gekoppeld aan groen. 

Recreatief groen
Voor het thema gebruiksgroen is onderzocht welk beleid er ligt ten aanzien van spel, sport en recreatie.  
Er is gekeken of er gebieden zijn waar gerecreëerd kan worden, zoals aangewezen recreatie- en 
natuurgebieden  (Landschapsontwikkelingsplannen, Recreatie: hoofdstuk 2.7) en wat de daarbij horende 
visie en ambitie is (LOP’s, Beleid recreatienetwerk H3.5), (LOP’s: Cultuurhistorie en recreatie H5.5). Verder 
is de visie en ambitie van de gemeente op het gebied van speeltuinen en -plekken meegenomen 
(Beleidskader Buiten Spelen, Natuurlijk!, Randvoorwaarden en Uitgangspunten: hoofdstuk 5).
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2.4 Planproces
Naast een inventarisatie en analyse van bestaand beleid en planvorming is er op basis van expert 
judgement informatie toegevoegd, die is voortgekomen uit verschillende werksessies met experts van de 
gemeente Stichtse Vecht en Witteveen+Bos. Deze informatie is aangevuld met een extern participatietraject 
waaraan zowel bewoners als gebiedskenners hebben deelgenomen.

Expert judgement, gebiedskenners en bewoners (e-participatie en omgevingssessies)
E-participatie
Middels een open online platform zijn bewoners op een laagdrempelige manier betrokken. Via een 
website, op een interactieve kaart, hebben  bewoners hun mening gegeven over bestaande kwaliteiten, 
aandachtspunten en kansen voor groen.  

Omgevingssessies
Tijdens het proces zijn is een viertal omgevingssessies georganiseerd, op verschillende locaties binnen 
de gemeente. De locaties en tijdstippen van deze sessies zijn via het online platform en de gemeentelijke 
website bekend gemaakt. De inwoners zijn tijdens de omgevingsessie direct en persoonlijk benaderd 
om hun ideeën en opvattingen op het groen in de omgeving te geven. De belangrijkste bevindingen zijn 
beeldend samengevat en in dit rapport opgenomen.  

Interviews met gebiedskenners
Om	specifieke	kennis	uit	het	gebied	te	ontsluiten	zijn	naast	bewoners	lokale	partijen	met	gebiedskennis	
betrokken. Dit zijn personen die het gebied veelvuldig bezoeken, een bepaalde groep vertegenwoordigen, 
of vanuit hun vakgebied werken (beheerders/bedrijfsvoerder) aan deze omgeving. In het proces zijn 
gebiedskenners betrokken op raakvlak met de verschillende groenstructuren. Hiermee is groengeralateerde 
locatiespecifieke	vakkennis	ontsloten	en	aangescherpt.	Onderstaande	tabel	geeft	vermelding	van	de	
betrokken gebiedskenners en motivatie tot betrekken in het planproces. 

Gebiedskenner

 
Fietsersbond

Landschap erfgoed Utrecht 

Staatsbosbeheer beheereenheid Vechtstreek

Waterschap Amstel Gooi en Vecht (waternet uitvoerende 
partij)

Voorzitter IVN Vecht en Plassengebied diverse leden in 
Maarssenbroek verbonden aan SBB en de agrarische 
natuurvereniging

Hengelsportvereniging Stichste Vecht 

Motivatie tot betrekken

Recreatie en veiligheid, raakt met verkeersgroen

Landschappelijk erfgoed raakt gebruiks- en historisch groen

Thema natuur raakt met ecologischgroen

Waterschap/Beheer, dit raakt met gebruiks- en ecologisch groen

Agrarisch, veel kennis van Natura 2000-gebieden, dit raakt aan 
ecologisch-groen 

Thema waterrecreatie, dit raakt aan gebruiksgroen
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Tijdens de interviews zijn de belangrijkste bevindingen uit documenten besproken en is ruimte gemaakt 
voor input door de gebiedskenners. 

De resultaten zijn besproken met de gemeente. Daar waar mogelijk zijn voorstellen voor inrichting en 
beheer meegenomen in de planvorming. Dit is mede afhankelijk van de omvang van de ingreep, benodigde 
budgetten voor het idee, aansluiting tussen de gewenste consistentie in beheer en het aantal keren dat een 
idee is genoemd. Deze opgave en kennis is doorvertaald in een visie, die met overleg met de gemeente 
Stichtse Vecht is vastgesteld. 

Afbeelding 2.4 Omgevingssessies: participatie met bewoners
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Afbeelding 3.1. Overzichtskaart gemeente Stichtse Vecht.



3
ONTWIKKELING LANDSCHAP STICHTSE VECHT

Inleiding
In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in het landschap aan de hand van de ontstaansgeschiedenis. 
Het landschap van de gemeente Stichtse Vecht heeft een landelijk karakter en bestaat uit  
verschillende cultuur landschappen. Ten westen van de A2 ligt een groot veenweidegebied met sterk 
kenmerkende verkavelingspatronen. Langs de oostzijde van de gebied speelt zich een afwisseling van 
veenweidengebieden en plassen af, zoals de Loosdrechtse Plassen en Loenderveense Plas.
Dit veenweidegebied maakt deel uit van het Groene Hart. De gemeente wordt centraal doorsneden door 
een bundel van infrastructuur: de rijksweg A2, het spoor en het Amsterdam Rijnkanaal. Verder naar het 
oosten slingert de Vecht met aangrenzend kenmerkende buitens, landgoederen, historische kernen en 
forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het gebied tussen Maarssen en Loenen kent de grootste bijna 
aaneengesloten gordel van buitenplaatsen in Nederland.  
Stichtse Vecht kent door deze diversiteit aan landschappen een hoge recreatieve en landschappelijke 
belevingswaarde, niet alleen voor de eigen gemeente maar ook daarbuiten. De gemeente is een belangrijk 
een recreatief uitloopgebied voor Noord-Holland en Utrecht. 

Onstaansgeschiedenis
Het landschap van de gemeente Stichtse Vecht is grotendeels gevormd in de laatste 10.000 jaar. De eerste 
9.000 jaar is het landschap voornamelijk door natuurlijke processen gevormd, de abiotische en biotische 
factoren. Tijdens de laatste 1000 heeft de mens een belangrijkere rol gespeeld in de vorming van het 
landschap, zoals door grootschalige ontginning.  

Het landschap wordt bepaald door de onderlinge samenhang en wederzijdse beïnvloeding van drie 
factoren:

 -  abiotische factoren (bodem, water en geomorfologie);
 -  biotische factoren (ecologie);
 -  antropogene factoren (mens ontstaansgeschiedenis en gebruik).

Door vervolgens de karakteristieke combinaties van de natuurlijke omstandigheden en de daarop 
gebaseerde ontstaangeschiedenis, landschapskenmerken en patronen en het gebruik in samenhang te zien, 
worden diverse landschapstypen onderscheiden. 



Afbeelding 3.2. Landschappelijke opbouw Stichtse Vecht



3.1. Natuurlijke processen

Ontstaan van het Hollandveen
Water heeft een centrale rol gespeeld in de vorming van het landschap van de gemeente Stichtse Vecht. 
Aan het einde van de laatste ijstijd, ongeveer 10.000 voor Christus, lag de Noordzee droog en was het 
gebied een toendra met zandduinen. Doordat dat de temperatuur steeg, smolt de wereldkap en kwam de 
zeespiegel hoger te liggen. De Noordzeebekkens vulden zich met water. 
Tegelijkertijd voerden de Rijn, Maas en Schelde smeltwater met grote hoeveelheden sediment naar zee. 
Hieruit ontstond de Nederlandse Delta, waar de gemeente deel van uit maakt. 
Rond 4000 voor Chr. trok de zee zich weer terug en ontstonden achter de gevormde strandwallen, zoete 
binnenzeeën. In deze binnenzeeën ontwikkelden zich moeras- en watervegetaties. Door de combinatie van 
vegetatie en stagnerend water ontstond op een uitgebreide schaal veen; het Hollandveen. 

Stroomgebieden van de Aa en de Vecht
In het gebied ontwikkelde veenstromen zich tot rivieren, zoals de Vecht en de Aa. Tijdens deze periode 
hebben de rivieren klei en zand afgezet in haar stroomgebieden. Door deze afzetting heeft zich een 
stroomgordel gevormd, een landschap van oeverwallen en komgronden. Oeverwallen hebben zich 
gevormd door afzetting van grof zwaarder zand direct langs de rivier en zijn te vergelijken met een 
‘natuurlijke dijk’, die de rivier in zijn stroombedding houdt. De lichtere kleideeltjes werden bij overstroming 
verder het gebied in meegenomen. Deze deeltjes bezinken pas voorbij de oeverwallen, waar het water tot 
rust komt. Hier zijn komgronden gevormd, opgemaakt uit een pakket klei. 

3.2. Antropogene processen

Nederzettingen op de oeverwallen
De oeverwallen vormden een vrij droge en veilige structuur in het natte veengebied, dat ideaal was voor 
het stichten van nederzetting, Hier zijn Maarssen, Oud Zuilen, Breukelen, Loenen en Nigtevecht ontstaan.

Ontginningslinten
De belangrijkste bewoningskernen lagen aan de rivieren op de stroomruggen van de Vecht, zoals 
Maarssen-dorp, Breukelen, Vreeland en Loenen. Vanuit deze stroomruggen werden de eerste ontginningen 
gestart. Rond de zestiende eeuw, na vier of vijf ontginningsslagen, bereikte men de Gooise achtergrens 
aan de noordoostzijde en de Hollandse Rading aan de oostzijde van de gemeente. De wandelende dorpen 
kwamen tot stilstand. Langs deze laatste vijfde ontginningsbasis ontstonden kenmerkende langgerekte 
lintdorpen, zoals Oud-Maarsseveen, Tienhoven, Kockengen en Portengen. De bewoning werd hier 
geconcentreerd vanwege het voorkomen van een strook dichter aan het oppervlak gelegen zand als stevige 
ondergrond. 

Veenweidegebieden door ontginning van veengronden
In het gebied bevinden de veengronden zich zowel ten oosten als ten westen van de Vecht.
Door de aanleg van een dam bij Wijk bij Duurstede en bij Muiden kon het waterpeil van de Vecht beheersd 
worden. Met behulp van deze ontwikkeling is men vanaf de twaalfde eeuw begonnen met ontginnen van 
de veengronden, over een periode van ongeveer 500 jaar. Deze ontginning werd uitgevoerd volgens een 
vast stramien; een groot aantal percelen met vaste maten, circa 1.300 bij 110 meter. Deze percelen werden 
gescheiden door smalle, lange sloten, de zogenaamde copeverkaveling. De ontginningen werden eerst 
gebruikt als bouwland (akkerland), maar door versnelde inklinking en daarbij behorende afwatering werden 
de gebieden snel minder geschikt als bouwland. 

Veenplassen door turfwinning
Bij aanvang van de zestiende eeuw werd turfwinning grootschalig opgepakt. Dit kwam door de 
toenemende vraag vanuit Amsterdam. De veenmosvenen waren na droging namelijk bijzonder geschikt 
als brandstof. Het veen werd in stroken afgegraven (petgaten) en te drogen gelegd op legakkers. Door 
de golfverwerking van het water dat in de petgaten achterbleef, verdwenen de legakkers geleidelijk.  
Daarnaast verdwenen legakkers ook, omdat de turf die erop lag meer geld betekende. Dat versnelde door 
de uitvinding van de baggerbeugel in de 16de eeuw, waarmee het mogelijk werd om onderwater turf 
te steken. Uiteindelijk zijn hierdoor zijn grote waterplassen ontstaan, zoals de Loosdrechtse plassen, de 



Vinkeveense plassen en de Tienhovense plas. 

Landgoederen
In de  17e en 18e eeuw wordt de Vecht een geliefd oord voor rijke Amsterdamse kooplieden. Zij bouwen 
op de oeverwallen landgoederen, die overwegend op het water van de Vecht zijn gericht. Zo werden er 
zogenoemde Vechtstoepen langs de waterkant aangelegd. Transport ging immers ook over het water. Deze 
buitenplaatsen en dorpen hadden een duidelijke verschil tussen rivier en landzijde. Pas bij het gereedkomen 
van de Rijksstraatweg in de 19e eeuw kregen veel landhuizen een ingang aan de landzijde.

Militair erfgoed: de Nieuwe Hollandse Waterlinie
In de 19e eeuw wordt gestart met de aanleg van de ruim 80 kilometer lange Nieuwe Hollandse Waterlinie 
van 46 forten, van Muiden aan de Zuiderzee tot aan de Biesbosch. Het ensemble van forten volgt de Vecht 
naar het noorden en vouwt zich in het zuiden om de stad Utrecht heen. Om het oprukken van de vijand 
te vertragen is het gebied ten oosten en zuiden van steden van de linie ingericht als inundatiegebied. Bij 
aanval kon dit gebied onder water gezet worden tot een diepte van 30 tot 60 centimeter om het oprukken 
van infanterie te verhinderen. Op plaatsen waar inundatie onmogelijk was, of op plaatsen waar wegen de 
linie doorkruisten bouwde men forten. De geïnundeerde gebieden vormden het hoofdbestanddeel van 
de verdediging. De forten dienden ter verdediging van zwakke plekken in de linie (de accessen), en ter 
bescherming van de inundatiesluizen die het water toelieten en waarmee het waterpeil geregeld werd. Het 
overgrote deel van forten siert vandaag de dag nog altijd het landschap. Echter zijn de inundatievlaktes 
sterk aangetast. Door verstedelijking, aanplant van bomen, en aanleg van infrastructuur is de strategische 
openheid nauwelijks meer zichtbaar.

Droogmakerij Bethunepolder
In 1880 wordt geslaagd de uitgeveende Bethunepolder droog te leggen. Het stoomgemaal zorgt ervoor 
dat de polder droog wordt, maar niet droog genoeg voor geplande land en tuinbouw. Pas in 1930 lukt het 
de gemeente van Amsterdam de polder droog te malen. Door sterke kwel vanuit ’t Gooi moest hier een 
kleinschalige afwatering met intensieve verkaveling aangelegd worden. Het was de laatste droogmakerij in 
de provincie. De polder ligt met het diepste punt (3,3 meter onder NAP) circa 2,5 meter lager dan de directe 
omgeving. 

Infrastructuur en verstedelijking
Tot halverwege de 19e eeuw ontwikkelde het gebied in een rustig tempo. Met de aanleg van het 
Rijnspoor (1849), het Merwedekanaal (1892) Rijksweg A2 Utrecht - Amsterdam (1952) worden de 
ontwikkelingen versneld. Begin 20ste eeuw verstedelijkt het gebied ten noorden van Utrecht. Tussen 
1952 en 1966 werd Utrecht verder opgebouwd met Overvecht, dat op een opgespoten zandvlakte werd 
aangelegd. De zandwinning voor Overvecht heeft tot het ontstaan van de Maarsseveense Plassen (1969) 
geleid. Tenslotte is in de jaren ‘70 Maarssenbroek aangelegd in de gelijknamige Maarssenbroekerpolder.
Naast de infrastructurele werken hebben geen grote ontwikkelingen plaatsgevonden afgezien van de 
ontwikkeling van Maarssenbroek. Hierdoor zijn de karakteristieke veenweidegebied, plassengebied en 
buitenplaatsgordel nog steeds bewaard gebleven. Ontwikkelingen zoals verdroging van de veengebieden, 
verstedelijking, verandering in de perspectieven van de landbouw en toenemende recreatiebehoeften 
zorgen er echter voor dat de bestaande kwaliteiten van het gebied mogelijk worden aangetast. 
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4
GROENSTRUCTUUR

In dit hoofdstuk worden de groenstructuren van vijf deelgebieden behandeld, namelijk de vier kernen 
grootste kernen, Maarssenbroek, Maarssendorp, Breukelen en Loenen aan de Vecht, en tenslotte het 
buitengebied van de gemeente Stichste Vecht. Voor elk van deze deelgebieden wordt onderscheid gemaakt 
in vier hoofdtypen groenstructuur, namelijk historisch, ecologisch, verkeers en recreatief groen. 
Ieder hoofdstuk wordt ingeleid door een beschrijving van de functies en kenmerken, gevolgd door een 
beschouwing van de groene kwaliteiten, knelpunten en mogelijke kansen. Zoals reeds aangegeven in 
hoofdstuk 2 is hiervoor informatie gebruikt uit verschillende uitgangsdocumenten, expert-judgement, 
kennis van bewoners en bezoekers van het gebied en gebiedskenners. Ten behoeve van de herleidbaarheid 
van de informatie is bronvermelding gehanteerd, met eventuele paginavermelding. In de bronvermelding 
worden enkele afkortingen gehanteerd ten behoeve van compactheid en leesbaarheid van het document:

Afkortingen input vanuit uitgangsdocumenten
 - LOP Maarssen: Landschaps Ontwikkelings Plan Maarssen;
 - LOP BL   Landschaps Ontwikkelings Plan Breukelen Loenen;
 - Bomenbeleid:  Het Bomenbeleid: Bomen in Beeld, Boomstructuurplan;
 - EI Maarssen:  Ecologische Infrastructuur Maarssen.

Afkortingen geleverd door bewoners, gebiedskenners en experts
 - OS:    Omgevingsessie(s);
 - Gebiedskenner: Input afkomstig vanuit een gebiedskenner; 
 - GEM SV:  Expert-judgement afkomstig van de gemeente Stichste Vecht;
 - W+B:   Expert-judgement afkomstig van Witteveen+Bos.
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4.1. GROENSTRUCTUURPLAN MAARSSENBROEK

Afbeelding 4.1 Ligging Maarssenbroek



Afbeelding 4.2. Historische groenstructuur Maarssenbroek 

4.1.1. Historische groenstructuur 
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Functies en kenmerken 
Voor Maarsenbroek geldt dat de aanwezigheid van historisch groen erg beperkt is. Dit komt omdat de 
kern in zijn geheel tijdens de verstedelijking van de jaren ‘70 is aangelegd, in het gelijknamig voormalig 
poldergebied (Maarssenbroeker Polder). Het gebied is daarbij vrijwel compleet heringericht, waarbij 
groenstructuren uit voorgaande tijdslagen zijn verdwenen. De historische groenstructuren die wel bewaart 
zijn gebleven bevinden zich aan de rand van de kern waar geen bouwopgave lag. Deze groenstructuren 
zijn aangelegd tijdens de grote ontginningsperiode. In Maarssenbroek gaat het om een eendenkooi uit 
de 18de eeuw. Verder is de kade van de Haarrijn (aangelegd tijdens de 13e eeuw) en het voormalige 
afwateringskanaal langs de Maarssebroeksedijk zichtbaar in het huidige landschap. Beiden zijn onderdelen 
van de voormalige polder. 

Bron

 
OS Maarssenbroek 

Kwaliteiten

 - De eendenkooi is van de bovenstaande historische groenelementen het element waarvan 

de kwaliteit het meest wordt gewaardeerd door bewoners tijdens de omgevingsessie van 

Maarsenbroek. Met name de goede toegankelijkheid van rondom dit gebied speelt hier een rol 

in. Een plek die authentiek aanvoelt, doordat er de afgelopen 50 jaar geen grotere hinderlijke 

ingrepen zijn uitgevoerd.

Kwaliteiten, kansen en aandachtspunten/knelpunten

Bron

 
 

Bron

 
LOP Maarssen (p. 9) 

 

OS Maarssenbroek 

W+B 

Knelpunten en aandachtspunten

 - niet van toepassing

Kansen

 - het LOP geeft aan dat het een kans is cultuurhistorische waardevolle kades beter beleefbaar te 

maken en te ontsluiten;

 - de Haarrijnkade is een historisch waardevolle kade die kansen bied om beleefbaar te maken 

door ontsluiting. De kade ligt namelijk op de overgang van bebouwd gebied en is daarmee snel 

bereikbaar te maken.
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4.1.2. Ecologische groenstructuur 

Afbeelding 4.3 Ecologische groenstructuur Maarssenbroek 
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Functies en kenmerken
Voor de huidige situatie van de groenstructuur van de kern Maarssenbroek geld dat de ecologische 
waarde momenteel beperkt is. Dit komt omdat groen van formaat beperkt aanwezig is en het groen is 
ingeklemt tussen grote infrastructuur. Het wijkpark fungeert door zijn omvang als ecologisch kerngebied 
waarbij de vlindernissen en de eendenkooi een extra impuls geven aan de diversiteit. Naast het wijkpark 
als kerngebied zijn er lokale ecologische verbindingszones in Maarssenbroek te onderscheiden. Deze 
verbindingszones bestaan uit de watergangen en dan voornamelijk degene met ecologische oevers en 
de bermen en taluds van de rondweg en de noordelijke aanlanding van de brug. Binnen het netwerk 
van verbindingszones zijn ook stapstenen aanwezig zoals de waterpartij met omringend groen tussen 
Zebraspoor en Spechtenkamp. Om richting te geven aan het optimaliseren van de ecologische waarde is er 
in 1994 een rapport [lit. 1] geschreven waarin de mogelijkheden werden verkent voor het realiseren van een 
ecologische infrastructuur binnen het stedelijke gebied van Maarssen. In het uitvoeringsplan uit 1997 [lit. 2] 
is dit geconcretiseerd in verschillende aanpassingen in beheer. De gemeente geeft aan dat de adviezen uit 
dit rapport door de jaren heen waar de situatie dat toeliet in praktijk zijn gebracht. 

Bron

 
OS Maarssenbroek

 

W+B

OS Maarssenbroek

W+B + GEM SV

Gebiedskenner 

 

Bron

 
W+B (ecoloog)

Gebiedskenner +

GEM SV

OS Maarssen

EI Maarssen (p. 49)

EI Maarssen (p.45,46)

 

Kansen

 - de eendenkooi wordt als een aantrekkelijk plek geoormerkt waar men een combinatie van natuur 

kan beleven. Bewoners treffen hier geregeld een boomkruiper & appelvink, houtsnip, specht en 

vleermuizen aan. Daarnaast zijn diverse bijzondere korstmossen en andere mossen te vinden in 

de eendenkooi en is het water kraakhelder;

 - het wijkpark Maarssenbroek is door zijn omvang een kwaliteit voor de ecologische 

groenstructuur van de kern Maarssenbroek;

 - in het zuidelijke deel van het wijkpark worden zo nu en dan ijsvogels gespot langs de 

watergangen;

 - de watergangen met ecologische oevers welke een aaneengesloten netwerk vormen door 

Maarssenbroek zijn door hun bijzondere land-water overgangen kwalitatieve ecologische 

verbindingen;

 - staatsbosbeheer geeft aan dat de berm en talud langs de Vogel weg een gebied is waar veel 

verschillende kruiden te vinden zijn en diverse insecten (Staatsbosbeheer).

Knelpunten & aandachtspunten

 - barrières in doorlopende ecologische groenstructuren zijn knelpunten. Het opheffen van deze 

barrières door middel van passages draagt bij aan het realiseren van een robuuster ecologisch 

systeem;

 - voorbeeld is dat in de singels van Maarsenbroek schotten en/of dammetjes aanwezig zijn, die 

geen functie meer hebben. Hierdoor staan de singels niet goed met elkaar in verbinding. Dit 

zorgt dat vissen niet kunnen passeren (slecht voor migreren)  en dat water niet kan doorstromen 

(slecht voor waterkwaliteit) (Hengelsportvereniging);

 - een aantal bewoners geeft aan dat het beheer te eenvormig is in de wijk;

 - ecologische corridors: 

 · bermen van de Burgermeester Waverijnweg;

 - hotspots voor vlinders: 

 · berm A2 en voormalige op- en afritten naar de verbindingsweg (Burgemeester Waverrijnweg)

 · dijk langs spoorweg tussen verbindingsweg en Zuilense ring;

 · terrein Ballast-Nedam aan de Oostkanaaldijk;

 · dijk langs spoorweg van station tot Zuilense Ring.

Kwaliteiten, kansen en aandachtspunten/knelpunten
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Bron

 
OS Maarssenbroek

Gebiedskenner + GEM SV

Gebiedskenner

OS Maarssenbroek

OS Maarssenbroek 

EI Maarssen (p.49)

EI Maarssen (p.49)

EI Maarssen (p.76)

Kansen

 - bestaande terreinen met weinig ecologische waarde kunnen door aanpassing van beheer 

eventueel wel fungeren als belangrijke (delen van) leefgebieden, verbindingszones of stapstenen;

 - binnen Maarssenbroek kan bijvoorbeeld het beheer van het grasveld in de meest noordelijk hoek 

van wijkpark Maarssenbroek worden omgevormd naar beheer met meer ecologische waarde. 

(Staatsbosbeheer);

 - de gebiedskenner pleit voor een duurzamer bermbeheer, door gefaseerd te maaien en het 

maaisel af te voeren. Hierdoor verschraald de grond, gaat de biodiversiteit omhoog en door 

gefaseerd beheer is er door de seizoenen heen een grotere overlevingskans voor insecten.  (IVN 

Vecht en Plassengebied);

 - een bewoner geeft daarnaast aan dat het beheer meer klantgericht afgestemd moet worden;

 - bewoners geven aan de kwaliteit van de natuurlijke oevers verder uit te breiden, o.a. in het 

wijkpark. Daarnaast is de vraag voor mee variatie in beplanting, kleur en meer bloeiende 

beplanting;

 - ‘groene opgangen dicht aan het water aan de voet van de Maarsserbrug (Burggemeester 

Waverrijnweg)‘;

 - ‘bermen van Burgemeester Waverrijnweg inrichten voor vlinders (waar mogelijk is dit al 

uitgevoerd door de gemeente)’;

 - kansen voor algemeen beheer (waar mogelijk al in de praktijk gebracht volgens de gemeente):

 · ‘beheersmaatregelen altijd gefaseerd uitvoeren’;

 · ‘streven naar zo veel mogelijk geleidelijke en natuurlijke overgangen’;

 · ‘toepassen van verschralingsbeheer - maaisel afvoeren’;

 · ‘gazons en bermen zoveel mogelijk omvormen tot bloemrijke graslanden’; 

 · ‘streven naar gevarieerde leeftijdsopbouw’;

 · ‘creëren van open plekken in het bosplantsoen en minder strakke plantsoenranden’; Deels 

is hierin voorzien, maar is veel ruimte benodigd en soms strijdig met het gewenste beeld 

(kernen en historische plekken);

 · ‘verhogen van kwaliteit van grond en oppervlaktewater door zoveel mogelijk gebiedseigen 

water te gebruiken’. 
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4.1.3. Verkeersgroenstructuur

Afbeelding 4.4 Verkeersgroenstructuur Maarssenbroek 

4.1.3. Verkeersgroenstructuur

Afbeelding 4.4 Verkeersgroenstructuur Maarssenbroek 
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Functies en kenmerken 
Het verkeersgroen van Maarssenbroek kenmerkzicht door een duidelijk opbouw welke voortkomt uit de 
stedenbouwkundig opzet van de aanleg van de kern in de jaren ‘70. Er is een duidelijke hiërarchie in de 
groene begeleiding van wegen. Waar de hoofdwegen(invalsweg en rondweg) gekenmerkt worden door 
een brede geleidende groenstructuur met volwassen beplanting worden de secundaire wegen vooral 
gekenmerkt door snippergroen met losse bomen en incidenteel groene wegbermen.   
Naast de geleidende werking heeft verkeersgroen ook een oriënterende werking. Hiermee bedoelen we 
plekken die door uniek groen (zeer oude solitaire boom of uitbundig bloeiende beplanting) oriënterend 
werken. Voorbeelden hiervan zijn de bloemrijke entrees waar men Maarssenbroek binnenkomt zoals de 
stationsentree en rotondes op de Burgemeester Waverijnweg. 
 
Verder	zien	we	groen	dat	een	camouflerende	werking	heeft	ten	opzichte	van	verkeer.	Door	dit	type	
groen wordt het zicht op gemotoriseerd verkeer ontnomen of verminderd. Hiervan is de grondwal in 
Maarssenbroek een goed  voorbeeld. Deze zorgt voor een buffer tussen wijk en rondweg. Op hoger 
schaalniveau fungeert het wijkpark ook als een dergelijke buffer tussen rijksweg en kern. 
 
Groen speelt daarnaast ook een rol bij verkeersveiligheid. Het groen biedt uitwijkmogelijkheden voor 
het	verkeer.	Ook	zorgt	het	groen	ervoor	dat	verschillende	verkeersstromen,	zoals	fiets-	en	gemotoriseerd	
verkeer, gescheiden worden van elkaar. Voorbeelden van dit type groen zijn bermen en groenstroken tussen 
fietspaden	en	autowegen.	In	Maarssenbroek	is	deze	rol	van	verkeersgroen	erg	zichtbaar	en	kenmerkend.	
Gemotoriseerd	en	fiets	verkeer	is	los	gekoppeld	van	elkaar	en	het	fietsverkeer	is	in	groene	corridors	
ondergebracht.	Dit	heeft	tot	gevolg	dat	in	Maarssenbroek	de	fietsroutes	veilig	en	aantrekkelijk	zijn.

Bron

 
Bomenbeleid (p. 42)

OS Maarssenbroek

Bomenbeleid (p.42)

OS Maarssenbroek

 

Bron

 
Bomenbeleid (p. 42)

Bomenbeleid (p. 42)

Bomenbeleid (p. 42)

Bomenbeleid (p. 42)

Bomenbeleid (p. 42)

Kwaliteiten

 - ‘het begin van invalswegen van Maarsenbroek zijn met stevige, bovenwijkse boomstructuur, zoals 

populieren, elzen en essen’;

 - bewoners geven aan dit groene karakter erg te waarderen;

 - fietspaden	in	Maarssenbroek	zijn	ruim	opgezet	en	kennen	een	stevige	laanstructuur;	

 - het	feit	dat	de	hoofdfietsroutes	veilig	en	aantrekkelijk	zijn	blijkt	uit	de	gehouden	omgevingssessie	

Maarsenbroek.	Veilig	omdat	auto	en	fiets	infrastructuur	gescheiden	is	en	aantrekkelijk	omdat	

fietsroutes	door	het	groen	lopen.	Dit	is	een	kwaliteit	die	behouden	moet	worden	en	waar	

mogelijk versterkt dient te worden.

Knelpunten & aandachtspunten

 - ‘de ingangen naar de verschillende wijken zijn onbeduidend. Er is geen markering van een 

bijzondere ruimtelijke situatie’;

 - ‘boomstructuur maakt nauwelijks gebruik van hiërarchie om de oriëntatie te verbeteren’;

 - ‘te kleine plantvakken en boomgaten zijn  kwetsbaar door onbeschermde omstandigheden in 

parkeervakken’;

 - ‘openbare	ruimte	mist	op	plekken	de	menselijke	maat,	fietspaden	zijn	erg	breed,	hier	liggen	

kansen	voor	verfijning	boomstructuur’;

 - ‘onsamenhangende herplanten van bomen. Door verschil in ouderdom blijven gaten zichtbaar, 

ook al is een nieuwe boom of zijn bomen aangeplant. De nieuwe boom haalt nooit het 

volgroeide exemplaar in’.

Kwaliteiten, kansen en aandachtspunten/knelpunten

Functies en kenmerken 
Het verkeersgroen van Maarssenbroek kenmerkzicht door een duidelijk opbouw welke voortkomt uit de 
stedenbouwkundig opzet van de aanleg van de kern in de jaren ‘70. Er is een duidelijke hiërarchie in de 
groene begeleiding van wegen. Waar de hoofdwegen(invalsweg en rondweg) gekenmerkt worden door 
een brede geleidende groenstructuur met volwassen beplanting worden de secundaire wegen vooral 
gekenmerkt door snippergroen met losse bomen en incidenteel groene wegbermen.   
Naast de geleidende werking heeft verkeersgroen ook een oriënterende werking. Hiermee bedoelen we 
plekken die door uniek groen (zeer oude solitaire boom of uitbundig bloeiende beplanting) oriënterend 
werken. Voorbeelden hiervan zijn de bloemrijke entrees waar men Maarssenbroek binnenkomt zoals de 
stationsentree en rotondes op de Burgemeester Waverijnweg. 
 
Verder	zien	we	groen	dat	een	camouflerende	werking	heeft	ten	opzichte	van	verkeer.	Door	dit	type	
groen wordt het zicht op gemotoriseerd verkeer ontnomen of verminderd. Hiervan is de grondwal in 
Maarssenbroek een goed  voorbeeld. Deze zorgt voor een buffer tussen wijk en rondweg. Op hoger 
schaalniveau fungeert het wijkpark ook als een dergelijke buffer tussen rijksweg en kern. 
 
Groen speelt daarnaast ook een rol bij verkeersveiligheid. Het groen biedt uitwijkmogelijkheden voor 
het	verkeer.	Ook	zorgt	het	groen	ervoor	dat	verschillende	verkeersstromen,	zoals	fiets-	en	gemotoriseerd	
verkeer, gescheiden worden van elkaar. Voorbeelden van dit type groen zijn bermen en groenstroken tussen 
fietspaden	en	autowegen.	In	Maarssenbroek	is	deze	rol	van	verkeersgroen	erg	zichtbaar	en	kenmerkend.	
Gemotoriseerd	en	fiets	verkeer	is	los	gekoppeld	van	elkaar	en	het	fietsverkeer	is	in	groene	corridors	
ondergebracht.	Dit	heeft	tot	gevolg	dat	in	Maarssenbroek	de	fietsroutes	veilig	en	aantrekkelijk	zijn.

Bron

 
Bomenbeleid (p. 42)

OS Maarssenbroek

Bomenbeleid (p.42)

OS Maarssenbroek

 

Bron

 
Bomenbeleid (p. 42)

Bomenbeleid (p. 42)

Bomenbeleid (p. 42)

Bomenbeleid (p. 42)

Bomenbeleid (p. 42)

Kwaliteiten

 - ‘het begin van invalswegen van Maarsenbroek zijn met stevige, bovenwijkse boomstructuur, zoals 

populieren, elzen en essen’;

 - bewoners geven aan dit groene karakter erg te waarderen;

 - fietspaden	in	Maarssenbroek	zijn	ruim	opgezet	en	kennen	een	stevige	laanstructuur;	

 - het	feit	dat	de	hoofdfietsroutes	veilig	en	aantrekkelijk	zijn	blijkt	uit	de	gehouden	omgevingssessie	

Maarsenbroek.	Veilig	omdat	auto	en	fiets	infrastructuur	gescheiden	is	en	aantrekkelijk	omdat	

fietsroutes	door	het	groen	lopen.	Dit	is	een	kwaliteit	die	behouden	moet	worden	en	waar	

mogelijk versterkt dient te worden.

Knelpunten & aandachtspunten

 - ‘de ingangen naar de verschillende wijken zijn onbeduidend. Er is geen markering van een 

bijzondere ruimtelijke situatie’;

 - ‘boomstructuur maakt nauwelijks gebruik van hiërarchie om de oriëntatie te verbeteren’;

 - ‘te kleine plantvakken en boomgaten zijn  kwetsbaar door onbeschermde omstandigheden in 

parkeervakken’;

 - ‘openbare	ruimte	mist	op	plekken	de	menselijke	maat,	fietspaden	zijn	erg	breed,	hier	liggen	

kansen	voor	verfijning	boomstructuur’;

 - ‘onsamenhangende herplanten van bomen. Door verschil in ouderdom blijven gaten zichtbaar, 

ook al is een nieuwe boom of zijn bomen aangeplant. De nieuwe boom haalt nooit het 

volgroeide exemplaar in’.

Kwaliteiten, kansen en aandachtspunten/knelpunten
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Bron

 
Bomenbeleid (p. 42)

Bomenbeleid (p. 42)

Knelpunten & aandachtspunten

 - ‘de ingangen naar de verschillende wijken zijn onbeduidend. Er is geen markering van een 

bijzondere ruimtelijke situatie’;

 - ‘boomstructuur maakt nauwelijks gebruik van hiërarchie om de oriëntatie te verbeteren’;

Bron

 
OS Maarssenbroek

LOP Maarssen (p.59)

Bomenbeleid (p.42)

Bomenbeleid (p.42)

Bomenbeleid (p.42)

Bomenbeleid (p.42)

Bomenbeleid (p.50)

Kansen

 - in de omgevingssessie Maarssenbroek is aangegeven dat het een kans is de groenstructuur 

van de dijk langs het Amsterdam Rijnkanaal beter beleefbaar/toegankelijk te maken door het 

aanleggen van één of meerdere overgangen over het spoor;

 - station Maarssen kan fungeren als recreatieve knooppunt voor het omliggende gebied, van 

waaruit	onder	andere	fietstochten	gestart	kunnen	worden.	Belangrijke	punten	van	aandacht	

hierbij de kruisingen met grote infrastructuur; 

 - verschil tussen hoofd- en nevenstructuur groter maken: nevenstructuur minder zwaar; 

 - op belangrijke kruisingen kiezen voor een bijzondere boom, die de plek markeert;

 - de	nevenstructuur	ligt	over	het	hoofdfietspadennet.	Deze	onderscheidt	zich	in	het	gebruikte	

boomtype.	De	overige	fietspaden	hebben	een	andere	invulling,	ondergeschikt	aan	de	

hoofdfietsontsluiting;	

 - de rondweg krijgt een pleksgewijze aanplant van bomen, waarbij de ingangen naar de wijken 

duidelijk gemarkeerd worden met accentbomen; 

 - langs de volgende wegen: ‘Verbindingsweg, Ruimteweg, Floraweg en Sweserengseweg in 

Maarssen kiezen voor duurzame boomsoorten in plaats van snelgroeiende soorten. Zo worden 

de middenbermen markanter en gaan meer de sfeer van het Vechtgebied uitstaling’.
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4.1.4. Recreatieve groenstructuur

Afbeelding 4.5 Recreatieve groenstructuur Maarssenbroek
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Functies en kenmerken
Het meeste gebruiksgroen van formaat dat gericht is op oudere jeugd en volwassenen bevindt zich in het 
wijkpark van Maarssenbroek aan de rand van de kern, tegen de A2 aan. Het betreft hier een grootschalig 
aaneengesloten	recreatief	gebied	met	een	fijnmazige	dooradering	van	recreatieve	paden.	Een	afwisselend	
gebied waar men kan wandelen, vissen en sporten. Een aantrekkelijke groene omgeving voor bewoners 
met zowel open en meer besloten gebieden. Binnen dit gebied zijn verschillende sportvelden en 
sportcomplexen opgenomen alsook grootschalige speelplekken. Als we verder in in Maarssenbroek kijken 
zien we enkel rondom het Niftarlake college grootschalig gebruiksgroen, een sportveld en speelplek het 
Kamelenspoor.
 
Naast dit grootschalig groen bestaat het merendeel van het gebruiksgroen, in Maarssenbroek, uit 
kleinschalige speelplekken. Deze speelplekken voor kinderen liggen erg verspreid door de wijk heen. In de 
regel bevinden deze zich op beloopbare afstand van de woningen, op ongeveer 300 m. Vaak betreft het 
een trapveld en/of enkele speeltoestellen. Van alle kernen in Stichtse Vecht kent Maarssenbroek de hoogste 
dichtheid speelplekken. 

Bron

 
OS Maarssenbroek +

W+B, GEM SV

Gebiedskenner

OS Maarssenbroek

OS Maarssenbroek

Gebiedskenner 

Kwaliteiten

 - het wijkpark Maarssenbroek wordt erg gewaardeerd door bewoners omdat dit het enige 

groen van omvang is met relatief oudere beplanting binnen het door infrastructuur omsloten 

Maarsenbroek. Ook de diversiteit aan functies wordt als aantrekkelijk ervaren. Op dit punt 

wordt aangegeven dat met name de functies rondom de kinderboerderij het meest worden 

gebruikt. De aanwezigheid van sanitair en de mogelijkheid een consumptie aan te schaffen is 

een belangrijke factor. Tevens speelt de toegankelijkheid door wandelpaden en daarmee de 

beleefbaarhied van het groen in een belangrijke rol;

 - de singels van Maarssenbroek met openbaar toegankelijke oevers worden door de 

Hengelsportvereniging Stichtse Vecht als waardevol ervaren voor vissers. Tevens is de 

doorlopende watergang aan de westzijde van het wijkpark door de Hengelsport vereniging 

geoormerkt als aantrekkelijk (rustige) zone om te vissen. (Hengelsportvereniging SV);

 - bewoners geven tevens aan deze singels te waarderen doordat ze de toegankelijkheid en 

beleefbaar zijn door wandelpaden naast de watergangen;

 - de eendenkooi is door bewoners veel benoemd als plek waar men goed kan verblijven, een 

rustige omgeving met afwisselende open en (groene) gesloten gebieden;

 - de	fietsersbond	geeft	aan	dat	de	populieren	aan	de	Westkanaaldijk	en	de	bomenrij	aan	de	

Safariweg bijdragen aan de belevingswaarde voor passanten. Langs de Westkanaaldijk biedt deze 

bomenrij	zekere	beschutting	en	houdt	fietsers	wat	uit	de	wind	(Fietsersbond).

Kwaliteiten, kansen en aandachtspunten/knelpunten



38 | 134 Witteveen+Bos | MAS53-1/17-013.130	|	Groen	Structuur	Plan	(GSP)	Gemeente	Stichtse	Vecht	|		Definitief

Bron

 
Speelbeleid SV (p.6)

W+B

OS Maarssenbroek

Kansen

 - het speelbeleid gaat op hoofdlijnen in op de inrichting en plaatsing van speelplekken. Wat sterk 

naar voren komt is de wens de huidige invulling een meer gevarieerde aanbod mee te geven 

door middel van speelaanleiding. Hier bestaat een kans om aan te sluiten bij het beleid door het 

speelaanbod diverser en integraler af te stemmen;

 - dit kan door te werken met spelinvulling, waarvan de invulling meer ruimte laat voor interpretatie 

van het gebruik, waardoor de fantasie wordt geprikkeld. Denk hierbij aan spelaanleidingen of 

speelnatuur, iets dat in het speelbeleid ‘buiten spelen’ blz 13 wordt gedeeld. Tevens kan integraal 

kijken naar speelplekken door dit te koppelen aan een water of ecologische opgave. Dit draagt 

bij aan haalbaarheid/betaalbaarheid, multifunctioneel ruimtegebruik en het educatieve gehalte 

van de plek. Een voorbeeld wat in de omgevingssessie van Maarsenbroek is ingebracht is het 

aanleggen van een speelbos in wijkpark Maarssenbroek;

 - betrek het meest noordelijke deel van het wijkpark bij het totale park, door nieuwe betere 

verbindingen aan te leggen en het gebied aantrekkelijk in te richten met bijvoorbeeld nieuwe 

bomen, onderbeplanting en/of wadi’s.

Bron

 
Speelbeleid SV (p.6)

OS Maarssenbroek

OS Maarssenbroek

OS Maarssenbroek

Knelpunten & aandachtspunten

 - het speelbeleid geeft aan dat vooral in de nieuwe wijken door de hoge bouwopgave 

de speelvoorzieningen en vrije ruimte in het gedrang zijn gekomen. Daarnaast zorgt de 

aanwezigheid van veel geparkeerde auto’s voor een beperking van de speelruimte voor kinderen. 

Inwoners zien tevens dat de vraag voor extra parkeerplaatsen vaak ten koste gaan van de 

groenvoorziening of vrije speelruimte. Uit de omgevingssessie Maarssenbroek kwam naar voren 

dat met name spelen voor kleinere kinderen (tot 12 jaar) rond Antilopespoor niet mogelijk is;

 - voor deze doelgroep is geen speelplek aanwezig en de aanwezige voetbalkooi wordt 

gedomineerd door oudere jeugd.  Deskresearch en veldbezoek uitgevoerd door Witteveen+Bos 

toont aan dat ook in Bloemstede de speelmogelijkheden beperkt aanwezig zijn;

 - bewoners geven aan dat op verschillende plaatsen de bomen te groot en te hoog zijn en voor 

teveel schaduwwerking zorgen. Het gaat om o.a. bomen langs het Bisonspoor, langs de Vogelweg 

en aan de noordzijde van het wijkpark;

 - een aantal bewoners geeft aan dat de meest noordelijke hoek van het wijkpark te weinig in 

gebruik is door bewoners en het gevoelsmatig geen onderdeel uitmaakt van het totale wijkpark.
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4.2 GROENSTRUCTUURPLAN MAARSSENDORP

Afbeelding 4.6 Ligging Maarssendorp
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4.2.1. Historische groenstructuur

Afbeelding 4.7 Historische groenstructuur Maarssendorp
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Bomenbeleid (p.39)

Bomenbeleid (p.39)

Bomenbeleid (p.34)

Bomenbeleid (p.29)

Bron

W+B

W+B

Bron

 

Kwaliteiten

 - “De laanstructuur langs enkele woonstraten geven een historisch en waardig karakter aan het 

dorp.”

 - “Woongebied tot 1940: Historische structuren zijn herkenbaar in de wijk en deels met zware 

laanbeplanting ingeplant.”

 - “In de dorpskernen vormt de monumentale bebouwing langs de Vecht met de daarbij horende 

bomen (solitair, in groepen, bosschages) een sterk beeld. Dit zijn bijvoorbeeld geleidende 

kastanjes aan de westoever tot aan de brug over de Vecht, op de Huis ten Boschstraat. 

 - “Binnen de dorpen liggen een aantal oude landgoederen. Sommigen hebben inmiddels een 

openbaar karakter. Deze parkfunctie wordt steedsbelangrijker, zoals park Vechtenstein en park 

Goudestein in Maarssen-dorp.”

Knelpunten & aandachtspunten

 - Momenteel	zien	we	dat	in	de	wijken	Zeeheldenkwartier	en	Lanenkwartier	het	straatprofiel	erg	

smal wordt en de bomen steeds minder plek krijgen.

 - Bij aanplant van groen in de tuinen van de landgoederen is het belangrijk dat de aanplant van de 

vegetatie een inheems historisch karakter heeft. 

Kansen

 - Niet van toepassing.

Functies en kenmerken
Kenmerkend voor Maarssen-dorp zijn de landgoederen Vechtoever, Goudestein, Doornburgh en 
Vechtenstein. Beiden zijn gelegen op de hoger gelegen stroomrug van de Vecht wat maakt dat hier 
beplanting kan groeien die baat heeft bij een diepere grondwaterstand, zoals beuken en eiken. Deze 
landgoederen kennen verschillende duidelijk te onderscheiden landschapsstijlen. De vormgeving van 
de ‘tuinen’ is herkenbaar voor de tijdsperiode waarin deze zijn aangelegd. Het park Doornburgh kent 
bijvoorbeeld een Engelse landschapstijl met grazige weiden, omzoomd door golvende bosranden en 
een vijverpartij, gecombineerd met een wandelpad. Naast deze landgoederen zijn er ook enkele oude 
laanbeplanting-structuren aanwezig, welke historische routes begeleiden zoals o.a. de Klokjeslaan, 
Straatweg en Kerkweg. Langs de noordrand van Maarssendorp is een deel van de Zogwetering bewaard 
gebleven als historische blauwstructuur. Deze wetering vormt een duidelijk overgang tussen dorp en 
landschap.

Kwaliteiten, kansen en aandachtspunten/knelpunten



4.2.2. Ecologische groenstructuur

Afbeelding 4.8 Ecologische groenstructuur Maarssendorp



43 | 134 Witteveen+Bos | MAS53-1/17-013.130	|	Groen	Structuur	Plan	(GSP)	Gemeente	Stichtse	Vecht	|		Definitief

Bron

 
EI Maarssen (p. 49)

W+B

EI Maarssen (p.49)

 

EI Maarssen (p.45,46)

Kwaliteiten

 - De Vecht en haar oeverzones en het groen langs de Burgermeester Waverijnweg fungeren als 

ecologische verbindingszones.

 - Kerngebieden:

 · Parken Vechtoever, Goudestein en Doornburgh vormen samen een van de kerngebieden 

binnen Maarssendorp. 

 · Het groen langs de Sweserengeweg vormt samen met park Vechtenstein een ander 

kerngebied. 

 - Stepping stones: 

 · Terreinen aan weerszijden van de Maarsserbrug (rustplaats voor vogels Arkanaal).”

 · “Groengebiedje aan de binnenweg tussen huisnummers 52 en 54 (rustgebied voor oversteek 

Vecht en Plan binnenweg (wijk tussen Park Vechtenstein en Burgermeester Waverijnweg).”

 · “Vijver met oevers tussen de Urban Villa’s van Vechtendael.”

 · “Centraal water en oevergebied in Zandweg-Oostwaard.”

 · “Gebiedjes ‘groen’tussen de af- en opritten van de Zuilense ring ter hoogte van Sweserengse 

weg en Maarsseveense poort (refugium voor o.a. vlinders).”

 - Hotspots voor vlinders:

 · “Sweserengse weg en parkgebied Op Buuren.”

 · “Berm	fietspad	langs	zuid-oost	kant	van	Kleine	plas.”

Functies en kenmerken 
De  ecologische groen- en blauwstructuur van Maarssendorp wordt gevormd door verschillende 
kerngebieden in de vorm van parken en landgoederen (Goudestein, Doornburgh en Vechtenstein) 
gelegen aansluitend op de Vecht. De oevers van de Vecht verbinden de parken en de bebouwde kern 
van Maarssendorp met het buitengebied. Naast kerngebieden zijn er ook stapstenen aanwezig zoals 
de pocketparken, de singelstructuur langs de buitenweg en het opgaand groen bij de splitsing van 
de Burgermeester Waverijnweg aan de voet van de Maarsserbrug (Burgemeester Waverijnweg). De 
verschillende ecologische gebieden zijn in hoofdlijnen goed met elkaar verbonden door een combinatie 
van droge en natte verbindingen (oevers met watergang). Zo is het groen langs de Swerengeweg (N404) 
verbonden met het Park Vechtenstein. De N230 (Zuilense Ring) vormt een barrière tussen Maarssendorp 
noord en zuid. Deze barrière wordt ter hoogte van de tuinbouwweg doorbroken middels een tweetal 
ecologische passages en verderop door de Vecht. Kansen voor het versterken van de groenstructuur 
binnen Maarssendorp liggen vooral in het inrichten van wegbermen en oevers ten behoeve van ecologie 
en aanpassingen in het huidig beheer daarvan. Daarnaast is de deels verloren ecologische verbinding 
(voorheen een park) tussen de splitsing van de Burgermeester Waverijnweg en Park Vechtenstein een 
aandachtspunt. Dit gebied is omgevormd tot woningbouw rondom de Rogier van Otterloolaan. Het 
huidige groen bestaat nu uit particuliere tuinen en de openbare ruimte heeft een stenig karakter.  Dit 
terwijl deze locatie een essentiële verbinding kan vormen tussen de groenstructuur van Maarssen dorp 
met park Vechtenstein en de groen verbinding over het kanaal (Burgemeester Waverijnweg) richting de 
groenstructuur van Maarsenbroek.

Kwaliteiten, kansen en aandachtspunten/knelpunten



44 | 134 Witteveen+Bos | MAS53-1/17-013.130	|	Groen	Structuur	Plan	(GSP)	Gemeente	Stichtse	Vecht	|		Definitief

Bron

 
EI Maarssen (p.49)
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EI Maarssen (p.49)
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Knelpunten & aandachtspunten

 - “Precies op de lijn die de verbindingsweg (Burgermeester Waverijnweg) met Park Vechtenstein 

verbind wordt een woonwijk gerealiseerd (momenteel gerealiseerd langs de binnenweg). Er 

blijven maar weinig of geen groene structuren over waarlangs vlinders zich kunnen verplaatsen.”;

 - “Zuilense brug (N230) over Amsterdam-Rijn kanaal, spoorweg en Vecht vormt barrière.”;

 - Open plekken als zodanig beheren, oprukkende heesters en bomen verwijderen. 

Kansen

 - Algemeen beheer: (waar mogelijk in praktijk gebracht volgens gemeente);

 · “Beheersmaatregelen altijd gefaseerd uitvoeren.”;

 · “Streven naar zo veel mogelijk geleidelijke en natuurlijke overgangen.”;

 · “Toepassen van verschralingsbeheer - maaisel afvoeren.”;

 · “Gazons en bermen zoveel mogelijk omvormen tot bloemrijke graslanden.”;

 · “Streven naar gevarieerde leeftijdsopbouw.”;

 · “Creëren van open plekken in het bosplantsoen en minder strakke plantsoenranden.”;

 · “Verhogen van kwaliteit van grond en oppervlaktewater door zoveel mogelijk gebiedseigen 

water te gebruiken.”;

 - Het verbeteren van de ecologische potentie gebied rondom Rogier van Otterloolaan bied kansen 

de groenstructuur tussen Maarsen dorp en Maarssenbroek beter te verbinden. Een stimulering 

vanuit de overheid om particuliere tuinen ecologisch in te richten kan hier tot meerwaarde 

leiden.	Denk	hierbij	aan	het	(al	dan	niet	financieel)	stimuleren	van	het	realiseren	van	zachte	

oevers, minder verharding en het planten van bes en bloemrijke inheemse soorten (te behoeve 

van vogels en insecten). Dit kan tevens gecombineerd worden met stimuleringsmaatregelen 

klimaatadaptatie.
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4.2.3. Verkeersgroenstructuur

Afbeelding 4.9 Verkeersgroenstructuur Maarssendorp
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Kwaliteiten, kansen en aandachtspunten/knelpunten

Bron

 
Bomenbeleid (p.39)

OS Maarssen

W+B

Bron

 
Bomenbeleid (p.39)

Bomenbeleid (p.39)

Bomenbeleid (p.39)

Kwaliteiten

 - “Zandweg-Oostwaard: hiërarchische opbouw van de laanstructuur.”

 - De oostbocht van de Vecht bij park Doornburgh is autoluw en rustig. Het doorgaande verkeer 

gaat namelijk over de Dr. Plesmanlaan. Dit komt de beleving en verkeersveiligheid ten goeden. 

Door	deze	kwaliteiten	wordt	het	fietspad	zeer	op	waarde	gesteld.	Het	wordt	intensief	gebruikt	

door bewoners en recreanten. Aangezien het een hoofdader is van het gebied, kan deze strook 

worden beschreven als intensief recreatiefgroen;

 - Historische groenstructuur, ter hoogte van de Klokjeslaan en de Dr. Plesmanlaan.

Knelpunten & aandachtspunten

 - “Belangrijke routes binnen het dorp hebben geen begeleiding door bomen.” Het gaat hierbij om 

de routes (vanaf de Binnenweg) Parkweg, Huis ten Boschstraat en Dr. Plesmanlaan.

 - “Straatweg mist op enkele plekken begeleidende laanbeplanting.” De structuur in het plan duid 

op de aanwezigheid of wens van de boomstructuur, daar waar deze ontbreekt moet deze worden 

aangevuld.  Middels veld onderzoek kan achterhaald worden waar de gaten zich in de structuur 

bevinden. 

 - “De overgang van de bebouwing naar het buiten gebied aan de noordzijde bij de 

Diependaalsedijk met eenzijde laanbeplanting is niet statig genoeg.”

Functies en kenmerken
Hett verkeersgroen van Maarssendorp kenmerkt zich door de historische en stedenbouwkundige 
opbouw van de dorpskern Van oudsher was de route langs de Vecht een jaagpad, dat gebruikt werd om 
schepen vooruit te trekken. Dit pad vormde een verbinding tussen het dorp en het buitengebied richting 
Amsterdam en Utrecht. Vandaag de dag is het pad op veel plekken omgevormd naar een gemotoriseerde 
verbindingsweg, met een sterke groen-blauwe begeleiding.  
 
Door de uitbreiding van Maarssendorp in de 20ste eeuw en een intensiever gebruik van gemotoriseerd 
verkeer is een nieuw verkeershoofdstructuur ontstaan. Deze hoofdstructuur bestaat uit de doorgaande 
noordwest -zuidoost verbindingen door Maarssendorp Straatweg-Burgemeester Waverijnweg ten westen 
van de Vecht en de dr. Plesmanlaan - N404 ten oosten van de Vecht. Deze doorgaande hoofdroutes 
worden onderling verbonden door de van oudsher aanwezige Parkweg - Huis ten Boschstraat. De oude en 
nieuwe hoofdstructuur in het dorp kent een duidelijke en forse groen/blauwe begeleiding. De secundaire 
groenstructuren bestaan uit lokale ontsluitingswegen die door groen worden begeleid. Dit betreft deels 
historisch groen zoals de bomen bij de Klokjeslaan, maar deels ook nieuwe structuren zoals de singel- en 
groenstructuur aan de Buitenweg begeleid. 
 
De rotondes  ter hoogte van de Plesmanweg, N404, Burgemeester Waverijnweg en Kerkweg hebben door 
hun ligging en bijzondere beplanting een oriënterende werking voor het verkeer. 
Langs de N404 en N230 zijn brede bermen en taluds met veel opgaand groen en  (begroeide)
geluidsschermen ingepast. Dit zorgt voor een duidelijke afscherming van deze wegen met de nabijgelegen 
woonwijken. 
 
Groen speelt een beperkte een rol voor de verkeersveiligheid. Er zijn een aantal losgekoppelde 
groenstructuren die alleen langzaam verkeer begeleiden en dus los zijn getrokken van gemotoriseerd 
verkeer. Echter,zijn dit incidenten en een vrijliggend (langzaamverkeer) netwerk in het groen zoals in 
Maarssenbroek is afwezig.
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Bomenbeleid (p.35)

Bomenbeleid (p.41)
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Bomenbeleid (p.41)
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Bomenbeleid (p.39)

Bomenbeleid (p.34)

Kansen

 - Het bomenbeleid formuleert de visie dat de hoofdontsluitingswegen meer aandacht moeten 

krijgen. Ter plekke van deze hoofdontsluitingswegen zijn hier “parkachtige stroken en dubbele 

laanbeplanting gewenst. De onderbeplanting dient laag te zijn (bodembedekkers/vaste planten). 

Onduidelijk ingerichte ruimtes, zoals parkeerterreinen en pleinen krijgen een ondersteunende 

boomstructuur, met als een doel een menselijke maat en sfeer mee te geven.” 

 - Herkenbare en duidelijke boomstructuur of markeringsbomen bij entrees dorpen en wijken 

toepassen.

 - “Versterken van de lint (kastanje)bomen op de Schippersgracht, deze bomen moeten behouden 

blijven en de structuur kan versterkt worden door in hun verlengde (Wilhelminaweg) de bomen te 

vervangen door een beter passende soort (bijv. kastanjes).”

 - “Aan de zuid-west kant van de Vecht ligt de Straatweg, deze ligt grotendeels op afstand van de 

Vecht. Langs deze historische route komt nu al laanbeplanting voor. Dit moet versterkt worden en 

waar nodig aangevuld. (Linden)”

 - “Laanbeplanting op de Parkweg verbeteren, bestaande bomen behouden en 

groeiomstandigheden verbeteren.”

 - “Diependaalsedijk: eenzijdige laanbeplanting vervangen door dubbelzijdig wanneer zich kansen 

voordoen.” Het gaat niet om de soort, maar het realiseren van een statige uitstraling van deze 

weg als laan, die nu onvoldoende herkenbaar is. 

 - “Zandweg-Oostwaard	heeft	een	breed	straatprofiel	met	ruimte	voor	bomen;”	Er	staan	langs	de	

buitenweg	al	hazelaars	in	het	brede	profiel.

 - De	woongebieden	na	1940	hebben	ruime	straatprofielen	Deze	ruime	profielen	bieden	kansen	bij	

het vergroenen, bijvoorbeeld door middel van begeleidend of ecologisch groen. 

 - “Veel bomen in woonstraten, maken  stenige buurten levendig.”  Toepassen van bomen zorgt 

voor vergroening. 

Bron Knelpunten & aandachtspunten (vervolg)

 - “Straatprofielen	zijn	te	smal	voor	de	tegenwoordige	verkeersdrukte	in	combinatie	met	

monumentale bomen.“ In Maarssen is de Straatweg onder andere te smal;

 - “Hoofdweg mist op enkele plekke begeleidende laanbeplanting”

 - “Bomen te dicht opeen of te groot wordende soorten in woonstraten. Dit doet zich onder andere 

voor in de Klokjeslaan

 - Woongebied tot 1940: Probleem met stedenbouwkundige samenhang tussen maatvoering 

van de open ruimte en aanliggende bebouwing. (Pieter de Hooghplein en Harmonieplein). 

Pieter de Hooghplein kent een weidse en onbepaalde pleinruimte, het Harmonieplein heeft 

een onsamenhangende ruimteopbouw. Boomstructuur geeft niet voldoende structurerend 

tegengewicht.

 - “Zwakke punten van de landgoederenzone (geheel van landgoederen) zijn: “Ontbreken van 

boomstructuur als begeleider van hoofd- en bijroutes in het wegenpatroon.” En “Onduidelijke 

wegenpatroon: er is geen duidelijk onderscheid naar hoofd en bijroutes, het ontbreken van 

begeleidend groen.”

Bomenbeleid (p.34)

Bomenbeleid (p.34)

Bomenbeleid (p.34)

Bomenbeleid (p.39)

Bomenbeleid (p.39)
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4.2.3. Recreatieve groenstructuur

Afbeelding 4.10 Recreatieve groenstructuur Maarssendorp
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Functies en kenmerken
De landgoederen Vechtenstein en Doornburgh/Goudestein gelegen langs de Vecht zijn de belangrijkste 
recreatieve gebieden binnen de kern Maarssendorp. Het betreft hier grootschalige volwassen groene 
parkstructuren door hun omvang in oppervlakte, historie en ouderdom in beplanting. Deze parken zijn 
goed verbonden met de stedelijke kern door verschillende routes en bieden een uitstekende recreatieve 
uitloop. Het landgoed Doornburg/Goudestein is aan de rand van de dorpskern gelegen, maar vormt wel 
een uitloop ge-bied voor het gehele dorp. Het park Vechtenstein biedt veel recreatieve mogelijkheden 
door zijn centrale ligging in het  dorp. In dit park is tevens ook een kinderboerderij gelegen die de algehele 
recreatieve waarde verhoogd. De toegankelijkheid en beleefbaarheid van het park is hoog door de vele 
wandelpaden die het park op zijn omgeving aansluiten.

Naast deze grootschalige parken kent Maarssendorp ook enkele kleinere parkjes. Deze  zijn van lokaal 
belang en variëren van fors buurtpark (Cramerlaan) tot klein pocketpark zoals aan de Croocklaan en Abel 
Tasmanlaan. Naast deze kleinschalige parkjes bestaat het merendeel van het kleinschalige recreatieve 
groen, in Maarssen, uit speelplekken. Deze liggen verspreid door de bebouwde context. Gemiddeld liggen 
de speelplekken evenredig verdeelt in de wijk binnen een afstand van 300 m.

Kwaliteiten, kansen en aandachtspunten/knelpunten
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+ GEM SV
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-

Kwaliteiten

 - “Het groene park langs de Diependaalsedijk met bomen tot aan de sloot in contrast met de 

openheid van het veld aan de overzijde.”

 - “De landgoederenzone is een aantrekkelijk gebied om te verblijven.” Met landgoederenzone 

bedoelt het bomenbeleid het gehele gebied van landgoederen tezamen genomen. 

 - “Het parklandschap (landgoederenzone)  heeft afwisselend beeld door gebruik van lanen, 

boomgroepen met markante solitaire bomen;

 - De Vecht is een belangrijke recreatieve blauwstructuur in Maarssendorp.

Knelpunten & aandachtspunten

 - “Leesbaarheid van het landschap wordt klein door brede hoofd-ontsluitingswegen . Dit effect 

zien wij onder andere terug ter hoogte van de Maarsseveensevaart, deze is namelijk erg breed 

opgezet en past niet in het ontginningslandschap.

Kansen

 - Niet van toepassing
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4.3 GROENSTRUCTUURPLAN BREUKELEN

Afbeelding 4.11 Ligging Breukelen
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4.3.1. Historische groenstructuur

Afbeelding 4.12 Historische groenstructuur Breukelen
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Kwaliteiten, kansen en aandachtspunten/knelpunten

Bron

 
W+B

W+B

Kwaliteiten

 - Het landgoed Boom en Bosch is openbaar toegankelijk en goed onderhouden. Dit zorgt ervoor 

dat het landgoed goed beleefbaar is voor de bewoners. 

 - Langs de Stationsweg loopt de watergang die deel uitmaakte van de Kerkvaart. Daarnaast wordt 

deze structuur ruimtelijk begeleid door een historische bomenstructuur. 

 - Te midden van Breukelen bevindt zich de Slingervijver die onderdeel heeft uitgemaakt van het 

parkaanleg van de buitenplaats Nieuw Hoogerlust. Het park is nu onderdeel geworden van het 

stedelijke groen en is goed beleefbaar. Het is een groene zone waar gerecreëerd kan worden.  

Functies en kenmerken
Breukelen is omgeven door een historisch waardevolle groene rand . De grotere landgoederen Over 
Holland en Nyenrode vormen respectievelijk deze noord en zuid rand van Breukelen. Aan de oostzijde 
van de kern liggen landgoederen aan weerszijden van de Vecht zoals Boom en Bosch in het midden van 
Breukelen en aan de overkant van de Vecht Gunterstein, Queekhoven, Groenevecht en Weeresteijn. Verder 
is de historische slingervijver, van de verdwenen buitenplaats Nieuw Hoogerlust onderdeel geworden van 
het wijkpark. Dit zorgt dit historische element goed beleefbaar is. 
Naast deze historisch waardevolle gebieden zijn er ook enkele belangrijke groene- en blauwe historische 
lijnstructuren te herkennen. De meest prominente boomstructuren zijn de Straatweg en de oever van het 
Amsterdam Rijnkanaal. Op een lager schaalniveau zijn verder andere historische structuren herkenbaar. Het 
gaat met name om de oude laanbeplanting in de oude kern tussen de Brugoprit en de Eendrachtlaan. 

Bron

 
W+B

W+B

W+B

W+B

Knelpunten & aandachtspunten

 - Uniformiteit en originaliteit van de beplanting aan de Broekdijk-oost kan worden verbetert. De 

opbouw bestaat nu uit verschillende soorten en opbouwmethoden. Over een groot gedeelte 

van de route is geen echte eenheid. Kans: Het doorzetten van de structuur van wilgen en elzen 

stobben biedt kansen om eenheid terug te brengen; 

 - De buitenplaatsen langs de Straatweg zijn slecht beleefbaar door de verwilderde vegetatie langs 

de en slootranden van de landgoederen die doorzichten blokkeert;

 - Doordat de buitenplaats Nyenrode publiek niet toegankelijk vormt dit gebied een barrière tussen 

de kern en haar buitengebied (polder Nyenrode). Hierdoor wordt het buitengebied niet goed 

beleefd en benut;

 - De Vecht is  vanuit de dorpskern niet goed beleefbaar. Dit komt door de bebouwing die het zicht 

vanuit de kern op de rivier blokkeert. 
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Kansen

 - Het ontsluiten van Nyenrode langs de zuidrand van Breukelen heft de barrièrewerking van dit 

landgoed op en zorgt dat het zuidelijk liggende poldergebied (Nyenrode) goed gebruikt zal 

worden als uitloopgebied van de het dorp;

 - Kansen voor het historische groen liggen er om door middel van beleid continuïteit (voorkomen 

van gaten in de bomenrij) en eenduidigheid (één soort/soortsamenstelling per straat) te 

realiseren in de lanen

 - Het beleefbaar maken van de  historische hoofdwaterloop Broekdijk oost, door middel van 

oeverbeheer. Momenteel heeft de waterloop een rommelige groene oever;

 - Kansen voor het historische groen liggen er om door middel van beleid continuïteit (voorkomen 

van gaten in de bomenrij) en eenduidigheid (één soort soortsamenstelling per straat) te 

realiseren in de lanen.
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4.3.2. Ecologische groenstructuur

Afbeelding 4.13 Ecologische groenstructuur Breukelen
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Kwaliteiten, kansen en aandachtspunten/knelpunten

Bron

 
W+B

W+B

W+B

W+B

Kwaliteiten

 - De Kerkvaart (parallel aan de stationsweg) vormt een natte verbinding met het Amsterdam-

Rijnkanaal en de Groote Heicop (watergang ten westen van het AM kanaal), de bebouwde kern 

van Breukelen, de Vecht en het buitengebied ten oosten van Breukelen. Deze verbinding geeft vis 

en andere waterdieren de mogelijkheid tot migratie en kan als vliegroute dienen voor insecten, 

vogels en vleermuizen.

 - De kade langs het Amsterdam-Rijnkanaal vormt een ononderbroken groene verbinding tussen 

het NNN-gebied ten noorden en zuiden van Breukelen.

 - Groen netwerk bestaande uit groen/singel structuur die landgoed Boom & Bosch verbindt met 

het groen van het sportcomplex van FC Breukelen.

 - Netwerk van groen gevormd door tuinen/landgoederen grenzend aan de vecht en het park 

parallel gelegen aan de Straatweg in het noordoosten van de kern. De vijver in dit park staat in 

verbinding met een singel en oevers die een groenblauwe corridor vormen binnen de bebouwde 

Functies en kenmerken
Om huidige groenstructuren op een hoger abstractieniveau te herkennen dient het groen binnen en buiten 
de bebouwde kern in een breed kader te worden bekeken. Dit zorgt ervoor dat ecologisch waardevolle 
structuren	worden	geïdentificeerd,	zodat	op	deze	structuren	aangesloten	kan	worden.	De	bebouwde	kern	
Breukelen is rondom omsloten door ecologisch waardevolle structuren. Ten westen en oosten betreffen 
dit de natte verbindingen van respectievelijk het Amsterdam-Rijnkanaal en de Vecht. Zowel de Vecht als 
het Amsterdam-Rijn kanaal zijn KRW-wateren. Dit zijn wateren waarvoor Europese afspraken zijn gemaakt 
die ervoor moeten zorgen dat uiterlijk in 2027 het water in alle Europese landen voldoende schoon 
(chemisch op orde) en gezond (ecologisch in evenwicht) is. De Vecht zelf is een NNN-verbinding. Langs 
de Vecht liggen tevens verschillende landgoederen met oude parkbossen. De groengebieden ten noorden 
(Nieuwersluis) en zuiden (bos- en parklandschap van Nyenrode) van de bebouwde kern van Breukelen 
behoren ook tot het NNN, hiermee is Breukelen aan drie zijden ingesloten door NNN-gebied. 
Binnen de bebouwde kern van Breukelen wordt een netwerk van groen gevormd door grote tuinen 
grenzend aan de Vecht en het park parallel gelegen aan de Straatweg in het noordoosten van de kern. 

De vijver in dit park staat in verbinding met een singel en oevers die een groenblauwe corridor vormen 
binnen het noordelijk deel van de bebouwde kern. Een belangrijk knelpunt is dat een goede verbinding van 
de ecologische structuur, ter hoogte van de straat Angstel, met de oevers van het Amsterdam-Rijnkanaal 
ontbreekt. In het zuiden van de kern wordt een groen netwerk gevormd door een groene singel structuur 
die het landgoed Boom & Bosch verbindt met het groen van het sportcomplex van FC Breukelen. Echter 
waar het noordelijk en zuidelijk deel van de kern een goed ecologisch netwerk kennen, ontbreek in het 
midden van de kern, tussen Brugoprit en Heycoplaan, een goede ecologische structuur. Het is dan ook 
belangrijk kansen aan te grijpen die deze knelpunten kunnen verminderen. Zo bied het brede groene 
profiel	van	de	oostelijke	oever	van	het	Amsterdam-Rijnkanaal	potentie	om	de	ecologische	kwaliteit	te	
optimaliseren door aanpassingen in inrichting en beheer. Tevens is het raadzaam om de mogelijkheden te 
onderzoeken die  de kerkvaart (parallel aan de stationsweg) bied als ecologisch natte verbinding tussen de 
Vecht, het Amsterdam-Rijnkanaal en verder de Groote Heicop (watergang ten westen van het AM kanaal). 
Op deze manier wordt een ecologisch verbinding in het midden van Breukelen gerealiseerd en kan de 
onderlinge verbinding van het buitengebied ten westen en oosten van Breukelen worden versterkt. Deze 
verbinding geeft vis en andere waterdieren de mogelijkheid tot migratie en kan als vliegroute dienen voor 
insecten, vogels en vleermuizen.
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Gebiedskenner

W+B

W+B

W+B

W+B

Kansen

 - Er is een kans voor een nieuwe ecologische verbindingszone in oost-westelijke richting door 

Breukelen heen. (Streekmuseum);

 - De beschoeide oevers van de kerkvaart maken de betreffende natte verbinding minder 

natuurvriendelijk. Enerzijds doordat dieren kunnen verdrinken doordat er geen mogelijk is om uit 

het water te komen en anderzijds doordat er geen beschutting of rustplaats langs de watergang 

aanwezig is in de vorm van een natuurvriendelijke oeverzone met oevervegetatie;

 - Kerkvaart	bied	kansen	als	verbindingszone	voor	amfibieën	en	kleine	watergebonden	zoogdieren.	

Dit kan door aan de noordkant meer ecologische oevers/uittreedplaatsen te maken;

 - Bermen, oevers en struweel-/heesterbeplanting binnen de wijk waar mogelijk inrichten met 

inheemse soorten (waardplanten), ecologisch beheer toepassen en variatie en structuur toe 

laten. Dit heeft een ecologische waarde voor inheemse soorten fauna zoals insecten, vogels, 

grondgebonden	zoogdieren,	amfibieën	en	vleermuizen;

 - De kade langs het Amsterdam-Rijnkanaa-kanaal ter hoogte van het stedelijk gebied van 

Breukelen heeft voornamelijk een recreatieve functie maar kan daarnaast ook een belangrijke 

ecologische verbinding vormen tussen het gebied ten noorden en zuiden van Breukelen en 

tussen het stedelijk gebied van Breukelen en de naastgelegen buitengebieden. Kansen liggen in 

het omvormen van (delen van) het groene deel van de kade dat nu voornamelijk strak gemaaid 

is en een monocultuur betreft naar een kruiden- en bloemrijke berm dat naast verbindingszone, 

leefgebied en foerageergebied kan vormen voor insecten en hiermee de lokale ecologie een 

impuls geeft.

Bron

 
W+B

W+B

W+B

W+B

Bron

 

Knelpunten & aandachtspunten

 - Er zijn geen passages onder de Straatweg die de vecht koppelen met het Noorderpark

 - De beschoeide oevers van de kerkvaart vormen een probleem voor fauna doordat het onmogelijk 

is om uit het water te klimmen. 

 - De singel en oevers die een groenblauwe corridor vormen in het noordelijke deel van de 

bebouwde kern van Loenen worden ter hoogte van bushalte Schepersweg onderbroken 

waardoor er geen verbinding is tussen de kade langs het AM kanaal en deze structuur

 - Door de afwezigheid van groen ter hoogte van de bushalte Schepersweg is er geen verbinding 

tussen de kade langs het Amsterdam-Rijnkanaal en de groen-blauwe corridor.

Kwaliteiten (vervolg)

kern.

 - Waterlichaam en oevers parallel aan de ‘corridor’ (straat in west Breukelen) vormt een natte 

verbinding met natuurvriendelijke/natuurlijk ontwikkelde oevers, geschikt leefgebied voor onder 

andere	libellen,	waterjuffers,	andere	insecten	en	amfibieën.

 - Langs de Vrijheidslaan ter hoogte van de Straatweg (west-oost) vinden wij een grote afwisseling 

van soorten. Deze diversiteit zorgt voor betere weerbaarheid tegen ziekten en plagen. 

 - De beplanting in het dorp kan, met behoud van kwaliteit, bij herinrichting vervangen worden 

W+B

GEM SV

GEM SV
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4.3.3. Verkeersgroenstructuur

Afbeelding 4.14 Verkeersgroenstructuur Breukelen
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Kwaliteiten, kansen en aandachtspunten/knelpunten

Bron

 
Bomenbeleid (p.37)

Bomenbeleid (p.37)

Bomenbeleid (p.37)

Bomenbeleid (p.37)

Bomenbeleid (p.34)

W+B

W+B

Bron

 
Bomenbeleid (p.37)

Bomenbeleid (p.37)

Bomenbeleid (p.37)

Bomenbeleid (p.37)

Bomenbeleid (p.34)

Kwaliteiten

 - “Fietsroute loopt als rode draad door Breukelen.” Hiermee wordt begeleidende boomstructuur 

langs de volgende straten bedoeld: Broeckland, Engel de Ruyterstraat, Marijkestraat, Julianastraat 

en Gijsbrecht van Nijenrodestraat. (GEM)

 - “Nieuwbouwwijk in Breukelen-Zuid kent een fraaie neven- en buurtstructuur.”

 - “Fraaie entree woonwijk Breukelen-Zuid.”

 - “Markeringsbomen op plaatsen zoals een kruispunt goed toegepast (Breukelen-Zuid).”

 - “Veel bomen in woonstraten, maken stenige buurten leefbaar. “ Dit komt voornamelijk voor in 

oudere wijken ten westen van Gijsbrecht van Nijenrode. Hier zijn veel stenige pleintjes, ook de 

Poel gelegen tussen Wilink van Collestraat/Stationsweg is erg stenig (GEM)

 - Het	fietspad	langs	de	oostoever	van	het	Amsterdam-Rijnkanaal	is	van	hoge	kwaliteit.	Dit	komt	

door	dat	het	fietspad	is	losgekoppeld	van	gemotoriseerd	verkeer	en	zicht	heeft	op	het	kanaal.

 - Het	losgekoppelde	fietspad	in	het	groen	ter	hoogte	van	zuid-Breukelen	is	waardevol.	Dit	komt	

door de groene beleving en de verkeersveilige situatie. 

Knelpunten & aandachtspunten

 - “In sommige woonstraten: afwisseling van soorten zorgt voor rommeligheid.“ Dit doet zich onder 

andere voor bij de Vrijheidslaan ter hoogte van de Straatweg (West-Oost). 

 -  “Carpinus betulus is nog halfwas; bij bereiken van volwas zorgt deze voor overlast door 

uitzakken.” Dit doet zich voor op de Vrijheidslaan, er is veel overlast door schaduw. 

 -  “Kies voor één soort in een straat.”

 - “Entree woonwijk vraagt om herkenbare boomstructuur.”

 - “Belangrijke routes binnen dorp hebben een rommelige begeleiding door bomen.” De Straatweg 

wordt onderbroken ter hoogte van het centrum. 

Functies en kenmerken
Het huidige verkeersgroen in Breukelen laat veel kwaliteit zien. Er is een duidelijke groene begeleiding 
van hoofd en secundaire wegen. Als hoofdstructuur vormen de Straatweg en Brugoprit belangrijke groene 
dragers. Op buurtniveau vinden wij rondwegen door de buurt welke begeleid worden door groen (vaak 
laanbeplanting). 

Waar er een duidelijk groene begeleiding is van het gemotoriseerde wegennet ontbreekt er in Breukelen 
wel	een	fietsnetwerk	dat	vrij	in	het	groen	ligt,	zoals	bij	Maarssenbroek	het	geval	is.	Enige	uitzondering	
hierop	vormen	de	fietspaden	in	Breukelen	zuid	en	langs	het	Amsterdam	Rijnkanaal	in	Breukelen	noord	en	
midden.

Daar waar hoofdstructuren in het wegennet elkaar kruisen, zoals bij Straatweg - Brugoprit,  is reeds 
accentbeplanting aanwezig in de kern. In Breukelen vinden wij meer van dit soort kruisingen tussen 
hoofd en secundaire wegen. Momenteel wordt een enkeling geaccentueerd door beplanting. Echter, 
zijn er kruisingen waar geen accentbeplanting aanwezig is. Een kans is de oriëntatie van deze kruisingen 
te versterken door een eenduidig beleid op oriënterende beplanting. Hierbij kan gedacht worden aan 
uniformiteit in soortensamenstelling of eigenschappen (hoogte en/of bloei).
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Bomenbeleid (p.41)

& GEM SV

Bomenbeleid (p.41)

Bomenbeleid (p.41)

& GEM SV

Bomenbeleid (p.35)

& GEM SV

GEM SV 

Bomenbeleid (p.41)

Bomenbeleid (p.35)

W+B

GEM & W+B

Kansen

 - “Woonstraten met dicht opeen geplante bomen (<8 meter h.o.h.): dunnen in bomenbestand. 

Eventueel alleen bomen op kopse kanten straten behouden. Groeiruimte voor te behouden 

bomen creëren, eventueel door een parkeervak in te leveren.”; 

 In Breukelen betreft het de hofjes in Breukelen Noord en de Gijsbert van Nijenrodestraat. 

 - “Per straat één boomsoort kiezen.”;

 - “Geen nieuwe bomen planten tussen volwasexemplaren van een andere soort.”  

 Bij uitval van één of meerdere bomen tussen de volwasexemplaren niet direct vervangen. Kies 

voor een andere soort en  zorg dat de terugplant gedurende meerdere jaren plaatsvind, zodat 

een afwisseling aan leeftijden en soorten ontstaat;

 - “Carpinus betulus ‘Fastigiata’ of soortgelijk vervangen door soorten met kleinere kronen.”  

 Met kleinere kronen wordt in dit geval bedoelt smallere kronen. Grote kronen zakken nu 

namelijk uit in de Vrijheidslaan en ontnemen veel licht;

 - Door de boomstructuur door te zetten op de Engel de Ruyterstraat en een stuk van de 

Marijkestraat bestaat een “kans voor een alles verbindende boomstructuur.”;  

 - “Benadrukken hoofdstructuur wegen met passende  boombeplanting, en hier ruimte voor 

reserveren (in toekomstige plannen)”. Voor de hoofdstructuur in Breukelen doet het bomenbeleid 

de aanbeveling 1ste grootte beuk, eik, linde iep of kastanje; 

 - De rotonde die de Straatweg met Stinzenweg verbindt  moet een passende inrichting gegeven 

worden die hoort bij een dorpsentree;

 - Het doorzetten van de structuur van wilgen en elzen stobben op  de Broekdijk-oost biedt kansen 

om	eenheid	in	het	straatprofiel	terug	te	brengen,	daar	waar	deze	nu	rommelig	is.

Bron Knelpunten & aandachtspunten (vervolg)

 - “Concurrentie groeiruimte met parkeerbehoefte.” Dit doet zich voor in vrijwel alle woonstraten in 

de gemeente. Door een toename aan auto’s is er vaak onvoldoende ondergrondse ruimte. 

 - Het volgende probleem doet zich voor op de Vrijheidslaan; “Bomen te dicht opeen of te groot 

wordende soorten in woonstraten.“;

 - De	slootkanten	van	het	fietspad	langs	de	Vecht	bij	Breukelen	zijn	te	diep.	Dit	is	gevaarlijk	en	

levert onnodige risico’s. (Fietsersbond);

 - De rotonde ter hoogte van de Straatweg en Stinzenweg zal onderverhuurd worden. De 

inrichting en onderhoud zal door het college overgelaten worden aan de huurder. Voor dergelijk 

adoptiegroen is door de gemeente een beeldkwaliteitsplan opgesteld waarin richtlijnen en 

voorwaarden zijn opgesteld. (Algemene Ontwerp- en Randvoorwaarden, bijlage 6).

Bomenbeleid (p.34)

Bomenbeleid (p.34)

Gebiedskenner

W+B
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4.3.4. Recreatieve groenstructuur

Afbeelding 4.15 Recreatieve groenstructuur Breukelen
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Kwaliteiten, kansen en aandachtspunten/knelpunten

Bron

 
GEM SV

GEM SV

Gebiedskenner

W+B

W+B

W+B

Bron

 
Bomenbeleid (p.37)

W+B

W+B

W+B

Kwaliteiten

 -  In de huidige situatie zijn er in Breukelen 27 speelplekken en is de afstand ertussen vaak relatief 

kort.

 - Het groengebied aan de Straatweg wordt door bewoners en recreanten zeer op prijs gesteld. Het 

gebied bevat een dierenweide, ijsboer en speelvelden (Fietsersbond).

 - De groenzone langs het kanaal biedt een unieke plek om te recreëren aan het water. Zicht op 

de vrachtvaart en de ligging maakt het een aantrekkelijke plek voor verblijfsrecreatie binnen 

loopafstand van de kern.

 - De kern van Breukelen bevat verschillende groenzones die delen van de wijk aan elkaar hechten. 

Dit zorgt ervoor dat bewoners vaak recreatief groen voor de deur hebben dat zij gebruiken als 

wandelgebieden. 

 - De aansluiting tussen het kanaal en de Aa is van waarde voor watersport

 - Het landgoed Boom en Bosch is openbaar toegankelijk en goed onderhouden en is daarmee 

goed beleefbaar en gewaardeerd door bezoekers.

Knelpunten & aandachtspunten

 - Voor alle en de verschillende kernen in de gemeente geldt dat er “Weinig ruimte in woonstraat” 

is.

 - Het centrum van Breukelen heeft geen grote groene voorzieningen. Het gebied kent ook weinig 

speelplekken. 

 - Het groen van het Noorderpark oogt onsamenhangend door geblokkeerde zichten en routes die 

niet geheel door het groen lopen, maar de recreant ook buiten het groen om begeleiden. 

Functies en kenmerken
Het aanbod recreatief groen in Breukelen laat waardevolle groenstructuren zien. In het noordelijk 
(rond Karel Doormanweg)en zuidelijk (rond Helmbloem) deel van Breukelen is een duidelijk park 
en singelstructuur te herkennen. Door de dooradering van paden, aanwezige functies zoals een 
kinderboerderij, speelplekken en trapveld en sociaal veilig inrichting (o.a. doorzicht) fungeren deze 
gebieden goed. Gelegen aan het Amsterdam-Rijnkanaal is een parkachtige lintzone met zicht over 
het kanaal. Dit biedt recreanten een bijzondere en fraaie groenstructuur met zicht op voorbijgaand 
scheepvaartverkeer. 

Verder waar het noordelijk en zuidelijk deel van de kern een goed recreatief groen/blauw netwerk kennen 
ontbreek in het midden van de kern, tussen Brugoprit en Heycoplaan, goede recreatieve groenstructuur.  

Naast de groen/blauwe parkstructuur worden het noordelijk en zuidelijk deel van Breukelen ook 
gekenmerkt door een uitgebreid aanbod van speelplekken met een groen karakter. 
Daarentegen heeft het centrum van Breukelen een tekort aan groene speelfuncties. 
Op gemeentelijk niveau is vastgesteld dat de aanwezige speelmogelijkheden monotoom zijn. Het 
assortiment bestaat uit enkele toestellen met vaak een beperkte omvang in aantal en aanleiding. Dit terwijl 
de aanwezige, vaak groene, ruimte voldoende plek biedt voor een diverser aanbod dat lokaal meer omvang 
en kwaliteit bied.
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Bomenbeleid (p.37)

W+B

W+B

W+B & GEM

W+B

Kansen

 - Aangezien er weinig ruimte is in de woonstraat “kies dan voor groene veldjes met solitairen en 

groepen.” Dit kan gedaan worden door het inzetten van grotere ruimtes voor groen en stenige 

pleinen verminderen in combinatie met aanplant. 

 - Voor het centrum van Breukelen onderzoeken of toevoeging van groene voorzieningen kansrijk 

zijn. Dit gedeelte van de kern heeft namelijk weinig groen. 

 - Zorgen voor meer groene functies die levendigheid vergroten ter hoogte van de  

fietsonderdoorgang	tussen	Daslook	en	Poeldijk.	Denk	aan	speelgroen,	kijkgroen	(kruidrijk	

grasland)

 - Natuurspeelplekken worden door de gemeente gezien als een goede aanvulling op traditionele 

speelplekken in Breukelen.

 - Onderzoek naar mogelijkheden om de Vecht beleefbaar te maken in het landschap en waar 

mogelijk toegankelijk. Dit kan door beheer- en inrichtingsmaatregelen. 
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4.4 GROENSTRUCTUURPLAN LOENEN AAN DE VECHT

Afbeelding 4.16 Ligging Loenen aan de Vecht
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4.4.1. Historische groenstructuur

Afbeelding 4.17 Historische groenstructuur Loenen aan de Vecht
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Kwaliteiten, kansen en aandachtspunten/knelpunten

Bron

 
W+B

W+B

W+B

W+B

OS Loenen

Kwaliteiten

 - De verschillende buitenplaatsen in de dorpskern van Loenen gelegen aan de Dorpsstraat  zijn 

goed beleefbaar en zichtbaar. Van deze landgoederen is Beek en Hoff toegankelijk voor het 

publiek. 

 - Langs de noordzijde van Loenen aan de Vecht ligt een historische begraafplaats. Deze is 

omzoomd door een historische groenstructuur en vormt een markant groenelement in de kern. 

 - De Rijksstraatweg is een historische boomstructuur centraal door de kern van het dorp. 

 - De historische buitengracht van het landgoed Cronenburgh is goed beleefbaar.

 - De landgoederen rondom Loenen aan de Vecht dragen bij aan de historische belevingswaarde 

voor bezoekers

Functies en kenmerken
Loenen kent beperkt historisch groen binnen de kern. Het historisch groen bestaat voornamelijk uit 
landgoederen, en restanten daarvan, die gelegen zijn aan weerzijden van de Vecht. Langs de dorpszijde 
betreft het de landgoederen  Beek en Hoff, Vrederust, Welgelegen, Leeuw en Dijk. Ten oosten van de 
Vecht zijn de landgoederen Oud Over, Vecht en Lommer, Blijdorp en Vechtlust gelegen.  De buitens in 
de dorpskern zijn goed beleefbaar, maar afgezien van Beek en Hoff niet publiek toegankelijk. Naast 
de landgoederen is de begraafplaats langs de noordelijke zijde ook onderdeel van de historische 
groenstructuur.  Allerlaatst heeft Loenen aan de Vecht twee belangrijke historische laanstructuren, de 
Rijksstraatweg en de Molendijk. 

Bron

 
W+B

W+B

Bron

 
W+B

Knelpunten & aandachtspunten

 - De historische waterloop ter hoogte van de Cronenburgerlaan is ontnomen van het zicht door 

het dichtgroeien van de oevers en de toe-eigening van de oevers door bewoners.

 - De historische boomstructuur langs de Rijksstraatweg wordt deels onderbroken. 

Kansen

 - De onderbroken historische boomstructuur langs de Rijksstraatweg waarnodig invullen met 

inheemse historische soorten.
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4.4.2. Ecologische groenstructuur

Afbeelding 4.18 Ecologische groenstructuur Loenen aan de Vecht
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Kwaliteiten, kansen en aandachtspunten/knelpunten

Bron

 
OS Loenen

W+B

W+B

Kwaliteiten

 - Bloeiende begroeiing aan de westkant van Loenen aan de Vecht is gunstig voor de ecologische 

diversiteit, (zie ook recreatiefgroen). 

 - Het oostelijk deel van de bebouwde kern van Loenen grenst aan groengebieden van hoge 

kwaliteit , zoals de Vecht, het Natuur Netwerk Nederland en de Natura 2000-gebieden. 

 - Het noordoostelijk deel van de bebouwde kern van Loenen wordt dooraderd door een waterrijke 

groene park structuur

Functies en kenmerken
Groen van ecologische waarde bevindt zich vooral ten oosten en zuidoosten van de bebouwde kern van 
Loenen. De Vecht en het bosrijke groengebied ten zuidoosten van Loenen aan de Vecht vallen onder 
het NNN. Daarnaast grenst de oostzijde van de vecht ten noordwesten van Loenen voor een gedeelte 
aan het Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen. Wat opvalt is dat er ten westen van Loenen geen 
ecologische groengebieden liggen met een juridische status (NNN of N2000).  Binnen de bebouwde kern 
zelf is deze tweedeling ook min of meer zichtbaar. Het noordoostelijk deel van de bebouwde kern van 
Loenen wordt dooraderd door een waterrijke groen-park structuur, terwijl in het midden en zuidwesten van 
de wijk geen doorlopende groenstructuren aanwezig zijn. Wel zijn in Loenen Zuid incidenteel ecologisch 
waardevolle plekjes zoal het kerkhof aan de westzijde van de wijk. Dit is een bomenrijke, rustige plek maar 
ligt geïsoleerd van doorlopende groenstructuren. Verder staan verspreid door de bebouwde kern, dus 
ook in Loenen zuid, monumentale bomen die een belangrijke functie kunnen vervullen voor vogels en 
vleermuizen. Aandachtspunt is daarom te kijken of er ecologisch verbindingen zijn te realiseren tussen deze 
waardevolle ecologisch stapstenen in Loenen Zuid.

Bron

 
Bomenbeleid (p.41)

W+B

Bron

 
Bomenbeleid (p.40) 

W+B

W+B

W+B

Knelpunten & aandachtspunten

 - Het bomenbeleid wordt voor de kern Loenen onder andere de volgende aanbeveling gedaan: 

“Onderbeplanting rustig houden: van één soort, bodembedekkend (gras/bodembedekkende 

heesters/vaste planten) of regelmatig snoeien”.  

 Dit staat in contrast met ecologische wensen; namelijk variatie en structuur in de vegetatie.

Kansen

 - “Streven naar duurzame groene pleintjes en parkzone.” (bomen in gras, bomen in beplanting)

 - Bermen en onderbeplanting inrichten met inheemse soorten, ecologisch beheer toepassen en 

variatie en structuur toe laten waar mogelijk. 

 - Ecologisch beheer toepassen in de groenzone met wandelpaden en bosschages aan de zuidgrens 

van Loenen aan de Vecht. Door aanpassingen in beheer kan een bloem- en kruidenrijke 

ondergroei ontstaan in de populierenlaan. Dit zal de ecologische waarde verhogen.

 - Opwaarderen	van	het	huidige	groen	langs	het	Hoefijzer	ten	behoeve	van	een	ecologische	

verbinding. 
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4.4.3. Verkeersgroenstructuur

Afbeelding 4.19 Verkeersgroenstructuur Loenen aan de Vecht
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Kwaliteiten, kansen en aandachtspunten/knelpunten

Bron

 
Bomenbeleid (p.40)

W+B

W+B

 

Bomenbeleid (p.34)

OS Loenen

Kwaliteiten

 - “Fraaie boombeplanting Rijksstraatweg buiten. Bebouwde kom richting Kerklaan, daardoor fraaie 

entree dorp.”;

 - “Fraaie kleinschalige beplanting solitair, laan of groepen in historische kern.”;

 - Het	losgekoppelde	fietspad	langs	de	Vreelandseweg	heeft	een	hoogwaardige	ligging	langs	de	

Vecht;

 - “Veel bomen in woonstraten, maken stenige buurten leefbaar..“;

 - De	begroeiing	langs	de	Hoefijzer	wordt	op	prijs	gesteld	door	bewoners	(alhoewel	deze	te	hoog	

is; zie knelpunt). Het gevoel van een groene laan spreekt bewoners aan en geeft de wijk een 

hoogwaardig uiterlijk.

Functies en kenmerken
Het verkeersgroen in Loenen heeft duidelijke structuur. Er is een duidelijke groene begeleiding van hoofd 
en secundaire wegen. Als hoofdstructuur vormen de Rijksstraatweg en N402 rond het dorp belangrijke 
groene/blauwe dragers. Met name de Rijksstraatweg kent door zijn volwassen laanbeplanting van oude 
kastanjes een herkenbare begeleiding. Op buurtniveau zijn er rondwegen door de buurt met groene 
begeleiding. 

Het noordelijke deel van Loenen bestaat uit een afwisselende zone van laanbeplanting met een 
parkstructuur.  In het zuiden van de kern worden de Driehovenlaan en Keizer Ottolaan begeleid door 
laanbeplanting met grote en volwassen bomen. 
 
Daar waar hoofdstructuren in het wegennet elkaar kruisen, zoals bij de N402 - Rijksstraatweg, ten noorden 
van het dorp, is accentbeplanting aanwezig. Echter waar deze twee wegen ten zuiden van het dorp elkaar 
ontmoeten is geen accentbeplanting aanwezig die de entree van het dorp aanzet. Het is dan ook een kans 
accentbeplanting hier zo in te zetten dat dit bijdraagt aan de oriëntatie. 
Tevens is het een kans de kruisingen tussen hoofd- en secundaire infrastructuur te accentueren. Dit is nu 
niet	het	geval,	zoals	bij	de	Rijkssstraatweg	-	Hoefijzer.	Door	accentbeplanting	te	plaatsen	die	opvalt	(door	
bloei of bladkleur) kan hier een bijdrage worden geleverd aan de oriëntatie. 

Bron

 
Bomenbeleid (p.40)

Bomenbeleid (p.40)

Bomenbeleid (p.40)

Bomenbeleid (p.40)

W+B

Bomenbeleid (p.34) 

& GEM SB

Bomenbeleid (p.34)

Knelpunten & aandachtspunten

 - “Wisselende	profielen	en	boombeplanting	Rijksstraatweg	rommelig.”	

 - “Geen herkenbare entree dorp zuidzijde (Rijksstraatweg)” 

 - “Geen	eenduidige	boomstructuur	en	onderbeplanting	Hoefijzer”	

 - “Bomen zorgen niet voor herkenning en oriëntatie bij de entrees en in de woonerven wijk 

Hoefijzer”.	

 - De	wijk	Cronenburgh	heeft	een	smal	stenig	straatprofiel,	waardoor	er	weinig	ruimte	is	voor	

(verkeers-)groen. Deze nieuwbouw buurt heeft een erg stenig karakter.  

 - “Concurrentie groeiruimte met parkeerbehoefte.” Dit geldt voornamelijk voor de wijk Driehoven 

ten westen van de Rijksstraatweg. 

 - “Bomen te dicht opeen of te groot wordende soorten in woonstraten. “
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Bron

 
Bomenbeleid (p.41)

Bomenbeleid (p.41)

Bomenbeleid (p.41)

Bomenbeleid (p.41)

Bomenbeleid (p.41)

W+B

Bomenbeleid (p.35)

 & GEM

OS Loenen 

OS Loenen

OS Loenen

W+B

Kansen

 - “Toepassen	eenduidig	wegprofiel	(in	toekomstige	plannen)		min	mogelijk	soorten	

boombeplanting kiezen en  passend bij landschapstype op Rijksstraatweg.” 

 - “Hoofdboomstructuur starten bij entree dorp (zuidzijde)”. Het betreft hierbij de splitsing 

Rijksstraatweg en de N402.

 - “Wijkontsluitingsweg	Hoefijzer	eenduidig	inrichten	met	één	boomsoort	en	lage	onderbeplanting.”

 - “Bij	entrees	woonerven	Hoefijzer	markeringsbomen	plaatsen”;	

 - “Onderbeplanting rustig houden: van één soort, bodembedekkend (gras/bodembedekkende 

heesters/vaste planten) of regelmatig snoeien” Momenteel bestaat het sortiment uit afwisselende 

(doorgeschoten) opgaande heesters, waardoor een rommelig aanblik ontstaat. Het gaat met 

name	om	het	park	rondom	het	Hoefijzer.	

 - Ter hoogte van de kruising Bastertlaan met de N402 is een groen accent of poort kansrijk. 

Hiermee wordt de entreefunctie benadrukt.  

 - “Benadrukken hoofdstructuur wegen met passende boombeplanting, en hier ruimte voor 

reserveren (in toekomstige plannen)”  

 Deze kans is gericht op locaties waar de structuur ontbreekt. Om deze locaties exact vast te 

stellen is vervolgonderzoek nodig in de vorm van een veldonderzoek.

 - Er zijn meerdere kansen voor Loenen aan de Vecht om verkeersgroen te integreren. Zo kunnen 

terug te planten bomen aan de Binnenweg een geleidende functie krijgen.

 - Indien parkeren wordt beperkt tot (half)verharde parkeergelegenheden, wordt de berm gespaard.

 - De Rijksstraatweg wordt momenteel als stenig ervaren, waarbij bewoners de wens uitdrukken 

meer bomen te planten. Deze bomen kunnen een begeleidende functie krijgen voor verkeer dat 

over de Rijksstraatweg rijdt. 

 Het is belangrijk om hier een soort toe te passen met een inheems historisch karakter. Kies  

voor een combinatie van Kastanje (Aesculus hippocastunum ‘Baumannii’’) en eik.

Bron Knelpunten & aandachtspunten (vervolg)

 - “Belangrijke routes binnen dorp hebben een rommelige begeleiding door bomen.”  

 De  route langs de invalsweg Loenen hebben niet een eenduidige doorlopende begeleiding 

vanwege incidenteel tekort aan ruimte. 

 - Momenteel wordt groen langs wegen in de kern van Loenen aan de Vecht als te hoog ervaren. 

Dit dient af te nemen ten gunste van daglichttoetreding. Beplanting die hoger is gegroeid dan de 

afscherming van de erfafscheiding is doorgeschoten en ontneemt de zon.

Bomenbeleid (p.34) 

& GEM SV

OS Loenen
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4.4.4. Recreatieve groenstructuur

Afbeelding 4.20 Recreatieve groenstructuur Loenen aan de Vecht
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Kwaliteiten, kansen en aandachtspunten/knelpunten

Bron

 
Speelbeleid SV (p.6)

Bomenbeleid (p.34)

W+B

OS Loenen

Gebiedskenners

Kwaliteiten

 -  In de huidige situatie zijn er in Loenen aan de Vecht 22 speelplekken en is de afstand er tussen 

vaak relatief kort. Het gaat hierbij niet alleen om groene speelplekken, maar ook verharde 

speelplekken.

 - “Bij markante punten, zoals kerken is gekozen voor enkele bomen, zodat deze bomen de ruimte 

hebben om tot monumentale bomen uit te groeien”

 - De	groene	parkzone	in	de	wijk	Hoefijzer	heeft	een	duidelijke	groene	recreatieve	functie	voor	de	

bewoners. Het groen waaiert uit over de buurt, waardoor een aaneengesloten wandelgebied is 

gerealiseerd voor de bewoners.

 - Het park rondom de kerk aan de Koningin Julianaweg wordt voor veel verschillende doeleinden 

gebruikt en wordt op prijs gesteld door bewoners.

 - De groenzone met wandelpad en bosschages aan de zuidgrens van Loenen aan de Vecht heeft 

een hoge belevingswaarde, diversiteit in vegetatie en opbouw van lage beplanting naar bosrijk 

deel. (Staatsbosbeheer)

Functies en kenmerken
In	het	noordelijke	deel	van	de	kern	Loenen	zien	we	een	duidelijke	fijnmazige	groene	park	structuur,	die	
dient als wandel- en recreatiegebied. In deze wijk zien wij ook de meeste groene speelgelegenheden. Dit 
in tegenstelling tot het west-zuidelijke deel van Loenen dat erg versteend is en geen groene parkstructuur 
kent. Daarnaast zijn in dit deel van dorpskern vrijwel geen speelplekken aanwezig.  
Tenslotte zien wij verder naar het westen toe een groen lint dat dient ter afscheiding van de N402 en een 
functie heeft als wandelgebied voor omwonende.

Bron

 
Bomenbeleid (p.40)

W+B

Knelpunten & aandachtspunten

 - “Liever één solitair uit laten groeien tot monumentale boom in goede groeiomstandigheden, dan 

groep in minder goede omstandigheden.” 

 - De nieuwbouwwijk Cronenburg langs de westzijde van Loenen heeft een erg stenig karakter met 

weinig openbaar recreatief groen.

Bron

 
Bomenbeleid (p.40) 

Bomenbeleid (p.40)

W+B

W+B

GEM SV & W+B

Kansen

 - “Op groene pleintjes en in parkzone dunnen in bomenbestand en verminderen onderbeplanting. 

Streven naar verbetering oriëntatie, structuur, herkenning en hiërarchie.” 

 - “Geen ruimte voor straatbomen, dan streven naar duurzame groene pleintjes en parkzone 

(bomen in gras, bomen in beplanting)” 

 - De parkzone biedt op verschillende plekken mogelijkheden tot het inpassing van speelplekken 

en speelaanleiding in het groen. Door meerdere speelplekken in te passen ontstaat een 

aaneengesloten gebied met speelvoorzieningen in een groene veilige omgeving.

 - Er liggen kansen in de groene zone langs de westelijke zijde van Loenen aan de Vecht te 

combineren met spelen. De omgeving is groen en losgekoppeld van gemotoriseerd verkeer. 

Hier kan ingezet worden op het ontwikkelen van een super speelspoor vergelijkbaar aan 

Maarssenbroek.

 - Natuurspeelplekken worden door de gemeente gezien als een goede aanvulling op traditionele 

speelplekken in Loenen aan de Vecht. Het speelaanbod wordt hierdoor vergroot en is van 

diversere aard. 
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Voor het buitengebied is een rijkdom aan informatie opgehaald uit de verschillende uitgangsdocumenten, 
experts, omgevingsessies en gebiedskenners. Om overzicht te creëren is deze input ondergebracht in het 
betreffende thema en/of landschappelijke eenheid, die ook zijn beschreven in het hoofdstuk Ontwikkeling 
van het Landschap. 

 - Bovenlokale infrastructuur
 - Buitenplaatsen
 - Droogmakerij 
 - Militair erfgoed
 - Oeverwal en overgangszone
 - Uitloopgebied kernen
 - Vecht
 - Vechtzone
 - Veen- en zandwinplassen
 - Veenplassengebied
 - Veenweidegebieden

4.5 GROENSTRUCTUUR BUITENGEBIED STICHTSE VECHT

Afbeelding 4.21 Buitengebied Stichtse Vecht
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Afbeelding 4.22 Historische groenstructuur buitengebied
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4.5.1. Historische groenstructuur

Functies en kenmerken
Nagenoeg het gehele buitengebied van de gemeente is historisch waardevol. De rijke historie en de 
leesbaarheid daarvan in de groen- en blauwstructuur is erg kenmerkend. In de gemeente zijn restanten 
beleefbaar uit verschillende tijdsperioden; uiteenlopend van de middeleeuwen (ridderhofsteden/kastelen, 
legakkers, verkavelingstructuren) tot aan grootschalige infrastructurele werken (Amsterdam Rijnkanaal). 
Naast de rijke diversiteit kent het gebied ook zeer uniek historische groenstructuren die niet of beperkt 
elders te vinden zijn. 
 
De kwaliteiten van de Vechtzone met landgoederen, buitens en dorpsgezichten, naastgelegen “Nieuwe 
Hollandse Waterlinie” zorgen voor een belangrijke noord- zuid aaneenschakeling van historisch groen en 
blauw. De kronkelende Vecht en haar oevers is een herkenbaar landschappelijk element dat als historische 
drager werkt. De combinatie van opgaande en oude beplanting langs het water is karakteriserend voor 
het gebied. Het plantenbestand in de Vechtzone is kenmerkend door de hogere oeverwal gronden met 
specifieke	bodemsamenstelling.	Anders	dan	in	de	omliggende	veengebieden	zijn	hier	meer	soorten	met	
een langere levenscyclus op drogere gronden te herkennen zoals beuk, eik en es. 
Op verschillende landgoederen zijn kenmerkende landschapstijlen voor die periode te herkennen, zoals de 
Engelse	Landschapsstijl	en	Barok,	met	daarbijhorende	beplanting	zoals	stinze	flora.	 
 
Vanuit deze noord-zuid as zijn richting het oosten en westen de historische veen- en copeverkavelingen, 
weteringen met bebouwingslinten waarneembaar. Zo kan men tussen de Vecht en Hollandse Kade de nog 
enige originele overgebleven 4de ontginingsverkaveling van Nederland waarnemen. Tevens ligt op de 
overgang van de vechtzone naar de veengebieden een groot deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
Een internationaal uniek militair landschap dat is genomineerd als UNESCO werelderfgoed. Het landschap 
is hier veel opener met weiden en plassen. De beplanting wordt gekenmerkt door meer soorten met een 
kortere levenscyclus die kenmerkend zijn voor natte gronden zoals wilg en els. Tenslotte kent het gebied 
laagveenplassen, die zijn ontstaan door turfwinning. 



82 | 134 Witteveen+Bos | MAS53-1/17-013.130	|	Groen	Structuur	Plan	(GSP)	Gemeente	Stichtse	Vecht	|		Definitief

Bron

 

OS Breukelen 

& LOP Maarssen (p.48)

Gebiedskenner

W+B

Gebiedskenners

Gebiedskenners

OS Breukelen

Gebiedskenner

LOP Maarssen (p.88)

LOP Maarssen (p.84)

GEM SV

OS Maarssen 

& Gebiedskenners

Kwaliteiten

 
Buitenplaatsen
 - De buitenplaatsen worden gezien als grote kwaliteit van Stichtse Vecht. Deze buitens en 

landgoederen langs de Vecht vormen een zeer fraai en aantrekkelijk landschap. “Deze gordel van 

buitenplaatsen is uniek in Nederland en heeft grote cultuurhistorische en recreatieve waarde.”

 - Stedelijke landgoederen, zoals Gunterstein, vormen een overgangszone naar de Vechtplassen. 

(Landschap Erfgoed)  

 Deze landgoederen zorgen voor een zachte overgang van stad naar landelijk buitengebied. 

Het groen van het landgoed loopt uit naar het buitengebied.

 - De belangrijkste waardevolle buitenplaatsen rondom Breukelen zijn Sterreschans, Over Holland, 

Gunterstein en Nyenrode. Deze zijn waardevol door het bosrijke karakter. Gunsterstein is 

kleinschalig en bevat bosschages en een weiland. (Staatsbosbeheer)  

Het landgoed Over Holland is publiek toegankelijk.  

Het landgoed Sterreschans is opengesteld, maar is slecht ontsloten en daarmee niet goed 

toegankelijk en beleefbaar. 

 - Gunterstein biedt een combinatie van historie en rust. Daarentegen is Nijenrode een parkachtig 

bos

 - Landgoed Ganzenhoef is bijzonder door een knik in de verkaveling. Ook zijn de oude en originele 

tuin en vijver nog steeds zichtbaar in het landschap (Streekmuseum). 

Het landgoed is kenmerkend door de Engelse landschapstijl. De structuur van de waterlopen 

is nog duidelijk zichtbaar. Er is nauwelijks opgaande beplanting aanwezig ten noorden van de 

wetering.

 - “Slot Zuylen, als een van de oudste kastelen langs de Vecht en omgeving. Rondom het slot zijn 

fraaie singels, wallen, grachten en tuingedeelten, als onderdeel van een totaalconcept.”

Droogmakerij
 - “De rationele blokverkaveling met verspreid liggende agrarische erven in de Bethunepolder. 

De droogmakerij van eind 19e eeuw (1880) heeft gelijkmatige grootte aan kavels. De grootte is 

goed leesbaar in het huidige landschap. Deze open droogmakerij heeft verre doorzichten op de 

naastgelegen gebieden;” 

 - Beplantingsstructuren die van naturen hore in de Bethunepolder zijn rijgen en knotbomen langs 

wegen, ook dwarswegen. Verder kwamen hier meerdere percelen bos, zoals hakhout en broekbos 

op rabatten voor, maar zijn deels verdwenen. Rondom de erven stonden knotbomen en er waren 

huisboomgaardjes te vinden.  Veel van deze elementen zien we in meer of mindere mate terug in 

de polder. 

 - De Bethunepolder wordt meerdere malen genoemd als waardevol gebied. Langs de randen 

is het wegslaan van de legakkers in de nabijgelegen veenplassen goed zichtbaar. Het gemaal 

op het dijkje is een verwijzing naar de droogmakerij in 1830. Vanwege de droogmakerij is het 

slotenpatroon noord-zuid. (Streekmuseum)

Kwaliteiten, kansen en aandachtspunten/knelpunten
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Bron

 

LOP BL (p. 15) & 

LOP Maarssen (p.16)

LOP Maarssen (p.21)

OS Breukelen & Loenen

Gebiedskenner

LOP BL (p.15)

LOP BL (p.15)

LOP BL (p.15)

LOP BL (p.15)

LOP BL (p.15)

LOP BL (p.65)

Gebiedskenners

OS Loenen

Bomenbeleid (p.50)

Bomenbeleid (p.29)

Bomenbeleid (p.29)

GEM SV

GEM SV

Kwaliteiten (vervolg)

 
Militair erfgoed
 - Een grote historische kwaliteit is de aanwezigheid van onderdelen van de Nieuwe Hollandse 

Waterlinie. In de gemeente vinden wij de volgende forten terug.

 · Fort Nieuwersluis (eigendom Natuurmonumenten) 

 · Fort Nigtevecht, 

 · Fort Tienhoven, 

 · Fort Maarsseveen.”

 - “Naast de forten bevinden zich vele schuilplaatsen, groepsschuilplaatsen en enkele kazematten. 

Het watersysteem en de bijbehorende elementen zoals de inundatiesluizen en damsluizen 

bezitten ook een cultuurhistorische waarde.”

 - Fort Tienhoven ligt vlakbij en wordt gewaardeerd om zijn historische waarde. 

 - De historische waterloop ten westen van Breukelen ten behoeve van de Hollandse Waterlinie 

heeft belangrijke cultuurhistorische waarde voor dit gebied. (Fietsersbond)

Oeverwal en overgangszone
 -  “Dijken langs de Angstel en Vecht, van oorsprong lagen er jaagpaden langs;

 - “oude boerderijen met erfbeplanting, verspreide bosjes en boomgaarden en beplanting langs de 

Angstel en Aa;”

 - “de voormalige goederenspoorweg.”

 - “langs de Aa en Angstel hebben meerdere buitens en kastelen gelegen. Van de beplanting is 

weinig over.”

 - Van het kasteel Ruwiel is alleen het eiland nog aanwezig in het landschap.

 - “Beplante houtkades en enkele verspreide geriefhoutbosjes, boomgaarden in de polders ten 

westen van Oud Aa.”

 - De oeverwallen langs de Vecht zijn interessant vanuit een geologisch perspectief. Door de 

specifieke	bodemsamenstelling	laten	de	oeverwallen	ook	een	andere	soortensamenstelling	in	de	

beplanting zien dan de omliggende veengebieden.(Streekmuseum)

Vecht
 -  De oude wilgen langs de Vecht ten noorden van Vreeland voegen veel kwaliteit toe aan de 

openbare ruimte. Deze dienen goed onderhouden te worden;

 - “Half open zone van de Vecht met hout begroeide kades en oeverbeplanting, waar de afwisseling 

van grondgebruik in functie en ruimtewerking zorgt voor een fraaie beeldkwaliteit en uitzichten 

op het achterland.”;

 - “Straatweg op oeverwal met kenmerkende boomstructuur. Een boomstructuur die ruim 150 jaar 

geleden deze weg ook al begeleidde.“;

 - “De Vechtzone kent veel waardevolle en beeldbepalende bomen, zowel solitaire als groepen. “

 -  Langs de Vecht liep voor het overgrote deel aan beiden kanten een jaagpad en dat moest aan 

de waterzijde vrijgehouden worden. Dit pad is over bepaalde stukken nog bewaard gebleven en 

soms teruggebracht;

 - Historisch gezien was er sprake van vooral eiken langs het zandpad (de Heerenvecht) die liep tot 

aan ongeveer Loenen. Het overige deel, de Boerenvecht was meer beplant met nutshout, zoals 

essenhakhout, els e.d.
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Veen- en zandwinplassen
 - “De bijzondere legakkers en petgaten in de Kievitsbuurt;”

 - De Kievitsbuurt en Scheendijk zijn ”bijzondere turfontginningenlandschap van petgaten en 

legakkers” en “onderdeel van de grote Utrechtse veenplassen.

 - De historische legakkers en veenontginning van de Loosdrechtse Plassen is een waardevolle 

eigenschap van de regio. (Streekmuseum)

 - De vergezichten op de Loosdrechtse Plassen vanaf de Bloklaan is waardevol. (Streekmuseum)

 - De Wilgenplas met waterpatroon en verblijfsrecreatie geënt op de historische slagenverkaveling, 

haaks op de hoofdstraat. Kenmerkende langgerekte percelen, ontstaan door turfwinning.

 - “De Kleine Plas en Maarssenveense Plassen dwars op kavelinrichting met eigen karakter.”

 - Historisch gezien hebben legakkers waar het turf te drogen werd gelegd geen of weinig 

beplanting. Later is op deze plekken natuurontwikkeling ontstaan in de vorm van rietlanden e.d.

Veenweidegebieden
 - “Het ontginningspatroon; copeverkaveling met  systeem van langgerekte percelen in vaste maat, 

weteringen, vaarten en sloten en achterkades van de ontginning zoals de Hollandse kade ten 

westen van Kockengen en de Veenkade en zijkades zoals de Bosdijk en de Portengense Zuwe”;

 - “Oude ontginningslinten met bijbehorende monumentale boerderijen, slotenpatronen, 

erfbeplanting	en		boomgaardjes	(Spengen	met	nog	een	smal	en	oorspronkelijk	wegprofiel,		

Portengense brug, Portengen, Gieltjesdorp, Laagnieuwkoop en het beschermd dorpsgezicht van 

Kockengen)”;

 - De historische legakkers en veenontginning van de Loosdrechtse Plassen is een waardevolle 

eigenschap van de regio. (Streekmuseum);

 - “In veenweide- en veenplassengebieden kennen houtkades een dichte beplanting van 

boomvormers en onderbeplanting.”;

 - “Tegenwoordig zijn knotbomen een relict en versterken ze de sfeer van het veenweidegebied.”

 - Vier opeen volgende overgebleven ontginning, de enige in Nederland. Vanuit de Vecht richting 

Kockengen en er voorbij;

 - Daarnaast zijn er enkele historische gebouwen in de omgeving van Maarssen die worden 

gewaardeerd, waaronder een oorspronkelijke boerderij aan de Straatweg en de Westbroekse en 

Buitenwegse molen. Het sluisje is hierbij nog steeds zichtbaar. (Streekmuseum) 

In 2017 wordt de molen volledig gerestaureerd nadat deze in 2016 volledig is afgebrand.

 - “Karakteristieke half open bebouwingslinten van Tienhoven, Molenpolder (en Maarsseveen) 

met ieder een eigen opbouw van weg-, erf- en kavelgrensbeplanting, sloten en uitzichten op de 

polders;”

Oeverwal
 - De oeverwal was van nature beplant met loofbos. De vechtbuitens, vanaf de 16e eeuw wisselen 

open ruimtes vaak af met loofbos, veelal in de Engelse landschapstijl. 

 Daartussen bevonden zich restanten van kleinschalig en vrij willekeurig verkavelde agrarische 

gebieden. Deze elementen zien we in meer of mindere mate terug in het landschap.

 - “Half open zone van de Vecht met hout begroeide kades en oeverbeplanting, waar de afwisseling 

van grondgebruik in functie en ruimtewerking zorgt voor een fraaie beeldkwaliteit en uitzichten 

op het achterland.”
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Bovenlokale infrastructuur
 - “Oude boomstructuren worden doorsneden door deze grote infrastructuren, het Amsterdam 

Rijnkanaal en de A2.”;

 - Naast het doorsnijden van deze boomstructuren zijn blauwstructuren ook doorsneden 

door infrastructuur. Bijvoorbeeld de Kerkvaart, de Aa en de Haarrijn zijn opgeknipt door het 

Amsterdam Rijnkanaal en de A2. 

 
Bovenlokale infrastructuur
 - “Vanwege de hoge cultuurhistorische waarde en dichtheid van de reeks buitens langs de Vecht, is 

deze zone kwetsbaar voor nieuwe ontwikkelingen.” Zoals inpassingen van wegen, bebouwing en 

andere ruimtelijke ingrepen;

 - “De toegankelijkheid van de buitens langs de Vecht is beperkt.” ; 

Het landgoed Neyenrode is hier een goed voorbeeld van. Een vaak gehoord geluid is dat men 

graag ziet dat het landgoed vaker publiek toegankelijker wordt gemaakt. 

Momenteel is het landgoed een aantal keer per jaar op afspraak opgesteld voor bezoek; 

 - Landgoed Nyenrode loopt het gevaar dat de ruimte verrommelt. Het parkgedeelte moet goed 

behouden blijven. Daartoe dient er geïnvesteerd te worden in onderhoud;

 - Groenvelden ten zuiden van Loenen aan de Vecht kunnen beter onderhouden worden. Een 

voorbeeld hiervan is grasland van het landgoed Nieuw Cronenburg. Hierdoor ontstaat een 

rommelige aanblik. Het betreft in dit geval wel particulier eigendom;

 - “De vroeger in het zicht liggende voorzijde van de buitens langs de Vecht worden nu veelal 

beplant vanwege privacy overwegingen.” Dit zorgt ervoor dat de buitens minder beleefbaar 

worden; Het gaat hierbij om buitenplaatsen, die bijvoorbeeld hoge hagen hebben aangeplant, 

waardoor het zicht verdwenen is;

 - Daarnaast is er is teveel beplanting langs de Vecht, waardoor de aansluiting met de 

buitenplaatsen verloren gaat (Landschap Erfgoed); 

 - Op de ene plek gaat het om de relatie buitenplaats - water, op de andere plek om de relatie 

jaagpad/Straatweg. Dit is afhankelijk van de situatie ter plaats. Bijvoorbeeld of de buitenplaats 

direct aan de Vecht ligt of niet. Het is wenselijk dat de buitenplaatsen zichtbaar zijn vanaf het 

water en de weg. Temeer daar waar de pronkzijde zich bevind. 

Militair erfgoed
 - Niet alle elementen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn overal even beleefbaar en zichtbaar.  

Er zijn bijvoorbeeld ontoegankelijke kades en sluizen, waardoor het moeilijk kan zijn een 

voorstelling te maken van de omvang en werking van de NHW.  

Uitloopgebieden kernen
 - Het volbouwen van dorpsranden levert een barrière tussen de dorpskern en het buitengebied. 

Denk aan ontwikkelingen zoals jachthavens, bedrijven en rwzi. Het historische buitengebied 

wordt daarmee minder beleefbaar en toegankelijk vanuit de verschillende dorpskernen;

 - “De nieuwe ontwikkeling (planmatige uitbreiding dorpen met nieuwe buurt of ontwikkeling van 

bedrijfsmatige activiteit) c.q. uitbreiding dient bestaande landschapselementen of uitgesproken 

potenties voor natuur en landschapsontwikkeling te respecteren en op te nemen in het ontwerp.“;

 - Bouwplannen in de polder (Polder Neijenrode: het gebied tussen Neijenrode en Maarssen ten 

westen van de Vecht) ten noorden van Maarssen vormen een reële bedreiging voor de openheid 

en weidsheid van de polder. Het open historische karakter van de polder is van grote waarde en 

er moet voorkomen worden dat dit verloren gaat door bouwwerkzaamheden.  

 Tevens zijn uitbreidingen in het poldergebied van de Wilgenplas ongewenst;
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Vechtzone
 - “De beleving en toegankelijkheid van de Vecht is vaak niet mogelijk door een beplante 

oeverinrichting en  particuliere kavelinrichting rondom woonboten of woningen.”

 - “Langs de Vecht loopt vanaf ca. 1550 een jaagpad, een pad waarop men liep om een schip voort 

te trekken. Delen ervan zijn nog bewaard.  Op het grondgebied van de Stichtse Vecht loopt het 

jaagpad aan de oostzijde van de Vecht tussen Maarssen en Loenen a/d Vecht. Vanaf het centrum 

van Nieuwersluis loopt het naar het noorden aan de westzijde. Langs dit jaagpad zijn bomen niet 

gewenst (op dit voormalige jaagpad), ook geen natuurlijke opslag.”

Veen- en zandwinplassen
 - Toenemende recreatiedruk op historische legakkers vormt een bedreiging voor de 

landschappelijke kwaliteiten. Dit geldt onder andere voor de Kievitspolder. (Staatsbosbeheer) Hier 

worden door waterrecreatie de akkers en hun oevers langzaam geërodeerd. 

 - Het historische natuurgebied ten hoogte van Vreeland ligt er rommelig bij. Er is op deze plek 

beter onderhoud nodig om de beleving van de natuur een impuls te geven. (Streekmuseum)

Veen- en zandwinplassen
 - “Een bedreiging ligt in de bodemdaling en daarmee het voortbestaan van het agrarische beheer 

van de karakteristieke (historische) weidegebieden.”

 - “Probleem is  dat  het landbouwverkeer steeds groter wordt en niet is  afgestemd op de 

maatvoering van deze wegen (wegen in het gebied op smalle kades). Vanuit cultuurhistorisch 

en  landschappelijk oogpunt zijn deze wegen echter karakteristiek en waardevol en verbreding 

is ongewenst.” Mocht toch gekozen worden voor verbreding van de wegen is dat vanuit 

verkeerstechnische overwegingen en niet vanuit ruimtelijke en landschappelijke kwaliteiten. 

 - Voor het behoud van de karakteristieke historische openheid in de verbinding tussen het 

veenweidegebied en plassengebied geen bomen in noord-zuid richting.

 - Vanuit de gewenste openheid moet het veenweidegebied weinig opgaande boombeplanting 

hebben, met uitzondering van de oudsher sterk verdichte linten. Andere landschappelijke 

verspreide elementen zoals oorspronkelijke geriefbosjes, randbeplanting, etc. zijn uiteraard wel 

gewenst. 

 - Daarnaast moet er voor gezorgd worden dat versnippering en verommeling van de open ruimte 

wordt tegengegaan. 

 - “Vanuit historisch oogpunt (trekvaart) geen bomen langs Heicop en Waterdijk (Kockengen).”

 - “Leesbaarheid van het landschap wordt verstoord door brede hoofdontsluitingswegen 

(Maarssen)” 

 De ontsluitingswegen passen door hun maatvoering niet bij het kleinschalige  veenlandschap  

van het buitengebied. Dit zien we bijvoorbeeld sterk terug bij de Maarssenveensevaart en in 

mindere mate bij de Nieuweweg en Gageldijk.

Kansen

 
Buitenplaatsen
 - Historische informatie betreffende het gebied rondom Over Holland moet zichtbaarder worden 

gecommuniceerd. Dit is momenteel niet het geval, waardoor kansen gemist worden om 

bezoekers en bewoners een uitgebreidere indruk te geven van de cultuurhistorie van de Stichtse 

Vecht;

 - “Een betere toegankelijkheid en beleefbaarheid van deze landgoederen is wenselijk.“ 

 Op deze wijze kunnen de recreanten de historische waarde van het gebied goed beleven.



87 | 134 Witteveen+Bos | MAS53-1/17-013.130	|	Groen	Structuur	Plan	(GSP)	Gemeente	Stichtse	Vecht	|		Definitief

Bron Kansen (vervolg)

Militair erfgoed
 - “Kansen liggen er in het beter beleefbaar maken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en het 

ontsluiten van cultuurhistorische waardevolle kades of het koppelen van een educatieve of 

recreatieve functie aan cultuur historische elementen en patronen.”

 - Het open houden van de schootsvelden is belangrijk voor de beleving van de werking van 

de forten, evenals het versterken van de hoofdweerstandslinie en het open houden van de 

inundatievelden.”

 - Bij fort Nieuwersluis zijn de inundatievelden het meest begroeid door de landgoederen. 

 -  “Zichtbaar maken van oude historische lijnen in het landschap, zoals de oude inundatiekade en 

een oud Tolpad.” (BL, 68)

 - Het fort is eigendom van Staatsbosbeheer en is al lang geleden teruggegeven aan de natuur. 

Staatsbosbeheer heeft vooralsnog geen plannen om het te ontwikkelen. 

 - Voor de forten langs de waterlinie is boombeplanting op strategisch gekozen plekken wenselijk, 

bijvoorbeeld langs de toegangsweg naar het fort of in de bocht om het fort heen.  Dit zorgt 

ervoor dat de toegangen tot de forten duidelijk gemarkeerd worden en daarmee beter 

landschappelijk ontsloten worden. 

Vechtzone
 - “Lokale initiatieven voor herstel van het zicht op de Vecht, dragen  bij aan de beeldkwaliteit en de 

betrokkenheid van burgers bij het landschap.”;

 - Stel richtlijnen op voor de beeldkwaliteit van de oeverinrichting ter hoogte van de woonboten. 

Het is belangrijk de relatie van de Vecht en de aangrenzend wegen te behouden en waarmogelijk 

te versterken. Deze is relatie is bepaalde plekken minder duidelijk, doordat de oevers nabij 

woonboten zijn dichtgegroeid en daarmee het zicht op de Vecht belemmerd;

 - Ecologische kwaliteiten nastreven in de vorm van de juiste soorten kiezen die historisch 

in de streek thuis horen en de manier van beheren (hakhout). Ook kiezen met het oog op 

biotoopverbreding (dus ook soorten als gagel, zwarte bes, hondsrood, vlier, e.d.)

 - Zorg dat historische houtkades worden teruggebracht door aanplant van bomen. Dit is mogelijk 

voor de Tienhovense kade, de laan van During en de Meent. Daarnaast is het herstelen van 

het beeld in enkele gevallen wenselijk, zoals op de Schutterskade (deze is in de loop der jaren 

verbreed en als houtkade niet meer herkenbaar). Afstemming met cultuurhistorie is hiervoor 

noodzakelijk. Deze verschillende kansen zijn op de kaart inzichtelijk gemaakt. 

Veenweidegebied
 - Voor de historische groen-blauw structuren is het belangrijk om in te zetten op het behoud 

en ontwikkeling van karakteristieken landschapstypen: veenweidelandschap, weidelandschap, 

stroomruggenlandschap Aa, Angstel en Slootdijk, stroomruggenlandschap Vecht, plassengebied 

Kievitsbuurt”  Deze landschaptypes zijn sterk gerelateerd aan de karakteristieke culturele 

ontstaansgeschiedenis van de gemeente en zijn daarnaast van  waarde bij de landschappelijke en 

recreatieve beleving. 

 - Betrek landschap en historie vroeg in ruimtelijke processen (infrastructuur en bebouwing) om 

tot een goede inpassing te komen. Door vroeg bij een gebiedsontwikkeling een ruimtelijke 

analyse te maken worden de historische groene en blauwe structuren en kenmerken inzichtelijk 

gemaakt. Vervolgens kan daarop worden aangesloten of kunnen deze worden versterkt met de 

ontwikkeling.

 - In de Bethunepolder zijn sinds het opstellen van het LOP Maarssem al paden ontwikkelt.  In de 

taartpunt van Tienhoven is bijvoorbeeld een klompenpad/natuurmonumentenpad ontwikkelt 

dat binnenkort geopend gaat worden. Mogelijk zijn er nog meer paden in combinatie met 

landschappelijke inpassing en motivering. Het aanleggen van paden is een  doorlopende 

ontwikkeling in het gebied.

 - “Behouden en ontwikkelen ruimtelijke samenhang (in oost-west richting) tussen weerszijden A2, 

spoor, A’dam-Rijnkanaal en de Vecht.”
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Afbeelding 4.23 Ecologische groenstructuur buitengebied
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4.5.2 Ecologische groenstructuur

Functies en kenmerken
De ecologische kwaliteiten in het buitengebied van gemeente Stichtse Vecht zijn van (inter) 
nationaal belang. Dit komt met name door het grote aaneengesloten oppervlak aan groenstructuren 
(weidevogelleefgebieden, NNN- en Natura 2000-gebied) die grote diversiteit aan natte natuurwaarden 
herbergen zoals verschillende Europees beschermde habitattypen (verlandingsstadia) en soorten. Op 
nationale schaal vormen deze verschillende natuurgebieden een verbinding tussen de Utrechtse heuvelrug 
ten oosten en het Groene Hart ten westen van het Amsterdam-Rijnkanaal.  

Een groot deel van de wateren binnen gemeente Stichtse Vecht zijn KRW-waterlichamen. Dit zijn wateren 
waarvoor Europese afspraken zijn gemaakt die ervoor moeten zorgen dat uiterlijk in 2027 het water in alle 
Europese landen voldoende schoon (chemisch op orde) en gezond (ecologisch in evenwicht) is. Grotere 
waterlichamen en waterlopen zoals het Amsterdam-Rijnkanaal, de Vecht, Geuzensloot, Angstel, Nieuwe 
Wetering, Kerkvaart, Groote Heicop, Haarrijn en het petgaten- en plassengebied  ten oosten van Maarssen 
en Breukelen, maar ook enkele kleinere waterlichamen zoals de plassen en vijvers binnen de landgoederen 
langs de vecht vallen onder de KRW. Deze KRW wateren vormen samen een netwerk van natte (blauwe) 
verbindingen. Dit netwerk van (op termijn-) ecologisch gezonde waterlichamen beslaat een groot deel van 
de	gemeente	en	draagt	in	sterke	mate	bij	aan	biodiversiteit	van	aan	water	gebonden	flora	en	fauna	binnen	
Europa en dus ook de gemeente. Dit netwerk vormt een robuust netwerk van natte verbindingen. Een kans 
ten aanzien van ecologie is om het droge deel langs dit netwerk optimaal te beheren, in te richten en ten 
behoeve	van	flora	en	fauna	(faunapassages	langs	oevers	onder	infrastructuur)	en	daarnaast	dit	netwerk	uit	
te breiden met droge verbindingen en NNN-gebieden binnen de gemeente.  
 
Voor weidevogels is het buitengebied van de gemeente zelfs op internationaal vlak belangrijk als broed- 
en foerageergebied en als overwinteringsgebied voor wintergasten zoals verschillende soorten ganzen 
en eenden. Met name het gebied ten westen van het Amsterdam-Rijnkanaal, rondom Kockengen, is als 
kerngebied van hoge ecologische waarde voor weidevogels.  

Verspreid door de gemeente liggen percelen van NNN. Het meest prominente onderdeel van het NNN 
gebied binnen de gemeente is het petgaten- en veenweidelandschap ten oosten van Maarssen en 
Breukelen en de Vecht en verschillende aansluitende percelen langs de vecht. De vecht fungeert als een 
blauwgroene verbindingszone door de gehele gemeente. De percelen langs de vechtzone bestaan uit 
verschillende landgoederen. Deze herbergen oude parkbossen die door hun ouderdom waardevol zijn 
voor vogels, vleermuizen,kleine zoogdieren en verschillende vegetatietypen. Het buitengebied, oostelijk 
van Maarssen en Breukelen valt voor een groot deel ook onder NNN en maakt voor een deel onderdeel 
uit van het Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen. Dit gebied herbergt veel hoogwaardige natte 
natuurwaarden. Vooral de ecologische waarde van de Oostelijke Vechtplassen is zeer hoog vanwege de 
hoge waterkwaliteit, natte natuurwaarden en verschillende successiestadia van verlandingsvegetaties. Mede 
hierdoor worden zeldzame habitattypen van moerassen, rietlanden en veenweidegebieden aangetroffen.  
De verbinding die het buitengebied van Stichtse Vecht vormt tussen de utrechtse heuvelrug en het groene 
hart wordt echter in tweeën gesneden door de grote infrastructurele werken zoals het Amsterdam-
Rijnkanaal, het spoor, de A2 en het sterk verstedelijkt gebied van de kernen. Deze elementen vormen samen 
een barrière van infrastructuur tussen het westelijke (o.a. Vinkeveense plassen) en oostelijke buitengebied 
(o.a. Loosdrechtse plassen). Een belangrijke kans voor het buitengebied is het versterken of verbeteren van 
verbindingszones tussen west en oost.  

De waterlopen die deze infrastructuur kruisen zijn KRW wateren (van noord naar zuid: Nieuwe Wetering, 
Oude Aa - Kerkvaart en Haarrijn) vormen natte verbindingen van oost naar west. Kansen liggen in het 
optimaliseren van deze waterlopen ten behoeve van ecologie om zo de barrièrewerking van de eerder 
genoemde grote infrastructuur van noord naar zuid, te verminderen. Dit kan door, waar dit mogelijk en 
noodzakelijk is ten behoeve van ecologie, realisatie van natuurvriendelijke oevers of fauna uittreedplaatsen 
wanneer oevers niet natuurvriendelijk zijn.  
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De landschappelijke zone tussen Maarssen en Breukelen, waar de Haarrijn ook in ligt,  bied tevens 
potentie als grootschalige ecologische verbindingszone. Dit is namelijk de eerste bredere groene oost- 
west verbinding ten noorden van de Oude Rijn en kan de grootschalige Natura 2000-gebieden rondom 
Tienhoven en Haarzuilens verbinden. De waterloop parallel aan de Nieuweweg vormt een lijnvormige 
groenblauwe verbinding vanaf de vecht richting het petgatenlandschap van de Kievitsbuurt. Dit KWR 
waterlichaam vormt hiermee een natte verbinding binnen deze zone. Kansen liggen in het opwaarderen 
van	oeverzones	van	deze	waterloop	ten	behoeve	van	watergebonden	flora	en	fauna.	Faunapassages	
die de overige infrastructuur binnen deze zone passeerbaar maken zijn hierbij wel noodzakelijk, evenals 
uittreedplaatsen bij de oevers van het Amsterdam-Rijnkanaal ter hoogte van dit gebied.  

Andere kansen liggen in het versterken van de verbinding tussen natuurgebieden in het buitengebied met 
het stedelijke ecologisch netwerk in de bebouwde kernen van de gemeenten. Een voorbeeld hiervan is de 
zone rond de Maarsseveenseplassen en Wilgenplas van circa 1 km breed waar ecologische corridors, tussen 
het stedelijk ecologisch netwerk en het aangesloten natuurgebied, verbetert en uitgebreid kunnen worden.  
Kansen in het gehele gebied liggen in het verbinden van NNN en Natura 2000-gebieden door bijvoorbeeld 
het creëren van nieuwe verbindingszones door inrichtingsmaatregelen en aanpassingen in beheer voor 
ecologische bermen en oevers.
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Kwaliteiten

 
Veen-en zandwinplassen
 - Bomen, water en rietkragen dragen bij aan de biodiversiteit. (Waternet);

 - Natuurvriendelijke oevers langs de gehele watergang is gunstig voor de biodiversiteit. (Waternet)

 - Het landschap tussen de Vecht en de Kievitsbuurt heeft potentie voor landschapsherstel, 

met name door de legakkers te behouden zonder toevoeging van recreatieve bebouwing/

vakantiehuizen. (Landschap Erfgoed);

 - De Vecht heeft een belangrijke functie als ecologische verbinding tussen Utrecht en het 

Noordepark/de Venen;

 - KRW wateren vormen samen een robuust netwerk van natte (blauwe) verbindingen. Dit netwerk 

van (op termijn) ecologische gezonde waterlichamen beslaat een groot deel van de gemeente en 

draagt	in	sterke	mate	bij	aan	biodiversiteit	van	aan	water	gebonden	flora	en	fauna	binnen	Europa	

en dus ook de gemeente. 

 

Veenweidegebieden
 - In de buitenplaatszone staan oude bomen en monumentale bomen die waardevol voor het beeld 

en	de	flora/fauna	zijn.

 - Landgoed Nyenrode (en andere buitenplaatsen) staan van oorsprong vol met Stinzenplanten. 

Daarnaast staan er veel paddenstoelen in landgoed Nyenrode. (Fietsersbond) 

 - Stinzenflora	is	typische	flora	van	oude	landgoederen	waarvan	het	natuurlijke	verspreidingsgebied	

veel zuidelijker ligt.

Droogmakerij
 - “De Bethunepolder heeft grote natuurwaarde en potentie voor natuur, waaronder weide- en 

moerasvogels en rietlanden.“

Kwaliteiten, kansen en aandachtspunten/knelpunten
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Kwaliteiten (vervolg)

 - In de slootjes van de Bethunepolder zit veel Blaasjeskruid. Een soort die tegenwoordig niet veel 

meer voorkomt (zeldzaam) door het verdwijnen van haar habitat, het moerasgebied (Landschap 

Erfgoed). Aanwezigheid van deze soort is sterk gerelateerd (indicatorsoort) aan het voorkomen 

van lokale veenrestanten of recente veenvorming. Daarnaast voorziet blaasjeskruid waterinsecten 

in voedingsstoffen.

 - Het gebied van natuurmonumenten, direct ten noord-oosten van de Bethunepolder in de 

omgeving van de Tienhovensche plassen, wordt een waardevolle ecologische corridor, tussen de 

Bethunepolder en de naastgelegen polder van Staatsbosbeheer

 - In de Molenpolder, een relatief onbekend stuk in de gemeente, is kwalitatief hoogwaardig en 

schoon kwelwater te vinden en staan wilde orchideeën.

 - Natuurontwikkeling in Bethunepolder is na jaren overleg gerealiseerd. Om tot de gewenste 

vegetaties (o.a. trilveen) te komen is nog veel tijd nodig. Bij het beheer van dit gebied wordt 

rekening gehouden met dichtgroeien en wordt openheid behouden.

 - De omstandigheden voor het ontstaan van het moeras in de Bethunepolder zijn gerealiseerd en 

peilverhoging volgt binnenkort. Verschillende partijen (provincie, SBB, Gemeente Amsterdam) 

hebben doelsoorten vastgesteld. 

Oeverwal en overgangszone
 - “Moerasplanten, langs de Angstel (Zomerklokje), op (restanten van) oude oeverlanden.”

 - “Half open stroomrug van de Aa met hout begroeide kades.”

 - “Diverse beplanting (erven, langs oevers, knotwilgen, bosjes, boomgaarden)”

 - Belangrijke soortgroepen voor natuurkwaliteit van de oeverwallen en overgangszones: 

 · Stinzenflora:	breed	klokje,	gewone	en	knikkende	vogelmelk,	kleine	maagdenpalm,	daslook,	

bostulp, stengelloze sleutelbloem, gele anemoon en holwortel;

 · Kleibosplanten: brede wespenorchis, grote keverorchis;

 · Boezemlandplanten: zomerklokje, dotterbloem, rietorchis;

 · Stroomdalflora:	aardaker,	gewone	agrimonie,	ruige	weegbree;

 · Vleermuizen: baarvleermuis, franjestaart, gewone en ruige dwergvleermuis, laatvlieger en 

watervleermuis;

 · Parkbosvogels: groene specht, nachtegaal, wielewaal, steenuil, grauwe vliegenvanger, matkop;

 · Riviervissen: alver en winde.

 - In de corridor tussen A2 en kanaal, ter hoogte van het veer bezit Staatsbosbeheer enkele 

percelen waar kwelindicerende soorten voorkomen.

Vechtzone
 - “Natuurwaarde	stroomdalflora	in	bermen,	riviervissen	in	de	Vecht.”	

 - “Landgoedboessen	met	natuurwaarde	op	het	gebied	van	stinzenflora,	vleermuizen,	bosvogels	

(minder dan deelgebied Vecht Zuid) langs de Vecht, overige ontsluiting beperkt.

 - “Landgoedbossen	met	natuurwaarde	op	het	gebied	van		stinzenflora,	kleibosplanten,	vleermuizen	

en bosvogels.”

 - “Grote natuurwaarde (moerasvogels, vissen, moerasplanten), met name ten zuiden van de 

Meent.”

 - De knotwilgen aan de landkant van de Vecht zijn landschappelijk als dendrologisch interessant.  

“In de loop der jaren is zo een langdurige haatliefde verhouding ontstaan tussen de oever, de 

beschoeiing en de natuurlijke begroeiing van onze rivierdijken en oeverwallen. De opslag moest 

jaarlijks gekapt worden om het jaagpad vrij te houden. Daardoor zijn de oeroude ‘stobben’ 

ontstaan – die dus uit ‘oud’ genetisch materiaal bestaan. Ook de oude knotwilgen aan de 

landkant zijn zowel landschappelijk als dendrologisch interessant “ (uit: Vechtoevers, zien en 

gezien worden).

Gebiedskenner

OS Maarssen

OS Maarssen
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Kwaliteiten (vervolg)

 - De Vecht met daarop aangesloten landgoederen en parkbossen vormen een doorlopende 

verbindingszone door het oostelijke deel van de gemeente van oost naar west, richting het 

buitengebied.

Veen- en zandwinplassen
 - De Kievitsbuurt is een ecologisch waardevol gebied van de Stichtse Vecht. Het terrein is vogelrijk 

en wordt gebruikt door onder andere ooievaars en reigers. Daarnaast wordt de Kievitsbuurt zeer 

gewaardeerd	door	bewoners,	aangezien	er	veel	prachtige	fiets-	en	wandelroutes	door	het	gebied	

te maken zijn.

 - De groene omgeving van de Loosdrechtse Plassen is ecologisch waardevol. Er dan dan ook veel 

vogelsoorten in het gebied, die vanuit vogeluitkijkposten bekeken kunnen worden. 

 - Het nutriëntrijke water van de Loosdrechtse Plassen resulteert in de aanwezigheid van veel vis. 

De visvereniging heeft de karper uitgezet om overlast van aalschovers te voorkomen. (Waternet)

Met behulp van vogeluitkijkposten in de Loosdrechtse Plassen kunnen recreanten een grote 

diversiteit aan vogels spotten, zoals de purperreiger, ijsvogel, grote karekiet, roerdomp, rietzanger 

en rietgors. (geldt ook voor recreatie)

 - De oude veenwingebieden zijn een waardevolle en geschikte leefgebieden voor de noordse 

woelmuis, foerageergebied van de purperreiger en zwarte stern. (Landschap Erfgoed) 

Deze leefgebieden bestaan uit plas-dras zones die ook geschikt is voor andere ecologische 

doelsoorten zoals, de hermelijn, libellen, bunzing, wezel en glassnijder. 

 - Aan de noordkant van de Maarsseveense plas kent het gebied met legakkers een overgang van 

kwel en voedselrijke omgeving. Dit fungeert als een soort helofytensysteem. Dit zorgt voor een 

vergroot oppervlakte van overgangen van grasland naar bos en tussenstadia (waardevol als 

habitat	voor	vele	soorten	fauna	en	flora).

 - De Kleine plas bevat fonteinkruid en heeft een goede visstand. De ecologische waarde van dit 

waterlichaam is door deze kenmerken  hoog en levert een diversiteit aan habitats. (Visvereniging)

 - Belangrijke soortgroepen voor natuurkwaliteit van het vechtplassengebied:

 · Moerasvogels: woudaapje, purperreiger, zwarte stern, ijsvogel, roerdomp, porseleinhoen, 

snor, rietzanger, en grote karekiet;

 · Wintervogels: kolgans, grauwe gans, krakeend, smient, slobeend, tafeleend, nonnetje en 

wulp;

 · Vissen: bittervoorn, kleine modderkruiper, rivierdonderpad;

 · Zoogdieren: meervleermuis, Noordse woelmuis;

 · Moerasplanten: blauwe knoop, wateraardbei, waterdrieblad, moerasvaren en Spaanse ruiter.

 - Oostelijke	Vechtplassen	kwalificeren	zich	als	speciale	beschermingszones	onder	de	Vogel-	en	

Habitatrichtlijn. 

 - “De noordelijke Kievitsbuurt vormt een verbindende schakel voor omringende natuurgebieden.“

 - “In het gebied ‘Terra Nova’ (net buiten gemeentegrens) is belangrijk voor heikikker en ringslang.” 

W+B
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Kwaliteiten (vervolg)

Veenweidegebied
 - “Zeer grote natuurwaarde voor weidevogels in polder Mijnden en aan de oostzijde van de Vecht, 

tussen Vreeland en Loenen, Terra Nova, bijzonder gebied onder Vogel- en habitatrichtlijn.”

 - “Het	oostelijke	weidelandschap	kent	bijzonder	slootflora	(krabbescheer,	brede	waterpest,	

dotterbloem).”

 · “Schoon kwelwater in polder Vredenoord.”

 · Belangrijke soortgroepen voor natuurkwaliteit in het veenweidegebied: 

 · Weidevogels: grutto, tureluur, zomertaling, slobeend;

 · Wintervogels: wilde zwaan, kolgans, smient;

 · Slootplanten: dotterbloem, zwanebloem, krabbescheer en brede waterpest;

 · Libellen: Groene glazenmaker;

 · Herpetofauna: ringslang, heikikker, rugstreeppad;

 · Vissen: kleine modderkruiper, bittervoorn, kroeskarper;

 · Moerasvogels: zwarte stern, purperreiger.

 - Het provinciaal natuurbeleid richt zich in het gebied ten westen van de A2 vooral op agrarisch 

natuurbeheer ten behoeve van weidevogels en ganzen en ten oosten van de A2 op botanisch 

beheer o.a. met de aanwijzing van het oostelijk deel van polder Mijnden als nieuw natuurgebied 

(weidevogelgebied met bijzondere sloot- en oevervegetaties).

 - “Het veenweidelandschap in het westen biedt een zeer grote tot grote natuurwaarde voor weide 

vogels van west naar oost.”

 - “Het veenweidelandschap in het besten biedt verspreide natte natuurwaarden in en langs sloten 

(krabbescheer, groene glazenmaker, zwarte stern, modderkruiper).”

 - “Het veenweidelandschap-west heeft bestaande natuurgebieden; Armenland van Ruwiel, 

natuurreservaat Kockengen, natuur- en rietlanden langs de Bijlenveld.”

 - De natuur ten zuiden van Loenen aan de Vecht is onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur. 

(Fietsersbond)

 - Bij de Leidam (ligt buiten het projectgebied van Stichste Vecht) ten noorden van Loenen aan de 

Vecht leven veel ringslangen. (Waternet)

 - Op natuurgebieden ten zuiden van Loenen aan de Vecht wordt duurzaam maaibeheer 

uitgevoerd. Vanaf 1 maart is de grondwaterstand verhoogd, waardoor het een nat schraalland 

wordt. Dit heeft een zeer hoge ecologische waarde en zal onder andere wilde orchideen, 

zeggesoorten, waterdrieblad, moeraskartelblad en zonnedauw huisvesten. (Staatsbosbeheer)

 - Voor het veenweide gebied geeft de gemeente aan dat er al ongeveer 15 jaar gefaseerd 

ecologisch maaibeheer wordt toegepast. De voormalige gemeente Maarssen was hier verder 

in dan gemeente Breukelen. De oude gebieden van Maarssen, ten zuiden van de Loosdrechtse 

plassen, worden ecologisch beheerd voor dagvlinders+ In het buitengebied van Breukelen en 

Loenen werd dit nauwelijks gedaan ongeveer twee keer per jaar en niet zo heel lang consequent. 

 - Parallel aan de N201 loopt een grote ecopassage onder de A2 door die het petgatenlandschap 

ten westen van de A2 verbind met het veenweidegebied ten oosten hiervan. 

 - Ter hoogte van de Aa en de Angstel vormt een watergang een ecopassage onder de A2 door.

LOP BL (p.69)

LOP BL (p.69)

LOP BL (p.69)

LOP BL (p.65)
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LOP BL (p.65)
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Knelpunten & aandachtspunten

Algemeen
 - “De waterkwaliteit laat voor een goede natuurontwikkeling te wensen over, zowel in de 

veengebieden, als de vecht en de plassen.“

Vechtzone
 - De Vecht heeft in de loop der jaren steeds meer een afwateringsfunctie gekregen om het gebied 

tussen de Utrechtse Heuvelrug en de rivier af te wateren (Waternet). 

Bovenlokale infrastructuur
 - Beroepsvissers halen zeer veel vis uit het Amsterdam-Rijnkanaal. Hierdoor blijft er relatief weinig 

vis over. Dit is ongunstig voor de visstand, daarnaast is er ook minder vis voor de amateurvissers. 

(Waternet);

 - “Het Amsterdam Rijnkanaal vormt een grote barrière voor planten en dieren.”

 - “Opgaven (langs het Amsterdam-Rijnkanaal) liggen in een botanisch beheer van  bermen  en 

oevers en  de aanleg  van een doorgaande  ecologische verbindingszone en passages onder A2, 

spoor en over kanaal (en de Vecht).”;

 - “Het Amsterdam-Rijnkanaal vormt een zeer grote barrière die dwars door het grondgebied 

van gemeente Maarssen loopt. Slechts weinig (niet vliegende) dieren zullen het kanaal kunnen 

oversteken.“;

 - “Het fenomeen van gebundelde natte en droge infrastructuur tussen Amsterdam en Utrecht, die 

het gebied als het ware in tweeën deelt heeft grote ecologische gevolgen.”;

 - “Het kanaal vormt voor overvliegende insecten ook een barrière door de werking van wind.”;

 - De verbinding tussen de Vinkeveenseplassen en het oostelijke, de Loosdrechtse Plassen, 

buitengebied wordt door de infrastructuur verhinderd. 

Droogmakerij
 - “De openheid van het gebied (de Bethunepolder) staat onder druk door de voorgenomen 

natuurontwikkeling.”;

 - “Er is zorg over het beheer van de toekomstige natuur (in de Bethunepolder) door 

Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.”;

 - De doelsoorten van de Molenpolder zijn moerassoorten (vastgesteld door verschillende partijen 

SBB, provincie en gem A’dam), maar deze zitten maar weinig in het gebied. (Staatsbosbeheer);

 - Bij de nieuwe natuur in de Bethunepolder is het nog afwachten wat er gaat groeien. 

(Streekmuseum);

 - De waterkwaliteit in het Veenweidegebied (Kockengen) laat te wensen over.  

 Het water dat door de polders stroomt neemt mest mee vanuit de landbouw; 

 - Er zijn meer ganzen dan aan te wijzen foerageergebieden;

 - Het intensieve recreatieve en agrarische gebruik in het overgangsgebied tussen Maarssen dorp 

en buitengebied in combinatie met de vele bebouwing langs de Wilgenplas, Herenweg en 

Gageldijk levert ecologische beperkingen om verbinding te maken tussen het stedelijk ecologisch 

netwerk en het buitengebied.
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Knelpunten & aandachtspunten

Veen- en zandwinplassen
 - In de Loosdrechtse Plassen wordt op grote schaal witvis gevangen, waardoor er een ongezonde 

vissamenstelling ontstaat. (Waternet);

 - “De afstemming tussen recreatie- en natuurbelangen, in inrichting, gebruik en beheer van het 

gebied (Scheendijk en Kievitsbuurt) is een voortdurend aandachtspunt.”;

 - “Bij onvoldoende beheer van de oevers (Scheendijk en Kievitsbuurt) kalven deze af, waardoor de 

legakkers uiteindelijk ondermijnd worden of verdwijnen. Dit proces wordt versneld bij golfslag 

door motorboten.”;

 - Voor sommige vogels en andere dieren is de rust in het gebied (Scheendijk en Kievitsbuurt) van 

belang. Een goede zonering is hierbij gewenst.”;

 - “Staatsbosbeheer heeft onvoldoende middelen ter beschikking om het gewenste beheer 

uit te voeren in het petgatenlandschap. Veel gebieden groeien dicht, uitzichten op deze 

natuurgebieden verdwijnen ook vanuit de bebouwingslinten.”; 

 Deze ontwikkeling is ongewenst ten behoeve van weidevogels. Weidevogels zijn afhankelijk 

van open kruidenrijke graslanden met een hoge grondwaterstand;

 - In de Kievitsbuurt staan natuurwaarden onder druk als gevolg van recreatie en een slechte 

waterkwaliteit. Sinds het opstellen van het LOP zijn hier verbeteringen in behaald, waardoor door 

toegenomen doorzicht, meer ondergedoken waterplanten zijn gaan groeien. Doordat het water 

betrekkelijk	voedselrijk	is	betekent	dat	al	snel	flinke	hoeveelheden	planten.	Voor	de	recreatie	is	

dit minder gunstig, bootjes moeten zich een weg banen door de planten;

 - “De rust en het behoud van de oevers van de legakkers ten westen van Maarssen staan onder 

druk door recreatie.”

 - Weidevogels krijgen geen goede kans om te leven omdat agrariërs hun land ongunstig voor 

weidevogels beheren. (Waternet);

 - “Versterken economische vitaliteit buitengebied en inspelen op behoeften door groen-blauwe 

diensten aan agrariërs te vergoeden” (hoofstuk: doelstellingen);

 - De omvang van weidevogelleefgebieden staat onder druk, bijvoorbeeld door 

functieveranderingen van de grond. De kwaliteit wordt bedreigd door verstoring, het intensieve 

landbouwgebruik en predatie;

 - In de Veenweidegebieden is sprake van een blijvende achteruitgang van weidevogels.

Gebiedskenner

LOP BL (p.82)

LOP BL (p.82)

LOP BL (p.82)

LOP Maarssen (p.;9)

W+B

LOP BL (p.82)

LOP BL (p.82)

Gebiedskenner

LOP BL (p.50)

LOP BL (p.46)

LOP BL (p.27)



96 | 134 Witteveen+Bos | MAS53-1/17-013.130	|	Groen	Structuur	Plan	(GSP)	Gemeente	Stichtse	Vecht	|		Definitief

Bron

 
Kansen

Algemeen
 - “behoud en versterking van gebiedseigen natuurwaarden (weidevogels, natte natuurwaarden)’. 

‘(plaatselijke) natuurontwikkeling.”

 - “Verbetering ecologische infrastructuur (EVZ, stapstenen en faunamaatregelen)”.

 - “Natuurvriendelijk bermbeheer draagt bij aan de ontwikkeling van van lokale natuurwaarden.”

 - Het LOP Benoemt de volgende opgaven en doelstellingen: 

 · “Droge ecologische verbindingen tussen landgoedbossen (aan de achterzijde).”

 · “Natte ecologische verbinding over de Vecht.”

 - Waterlopen Oude Aa en de Kerkvaart sluiten op elkaar aan ter hoogte van het Amsterdam-

Rijnkanaal, dit geld ook voor het westelijke- en oostelijke deel van de Nieuwe Wetering. 

De waterlopen vormen een natte verbinding van oost naar west (Vinkeveense plassen en 

Oostelijke Vechtplassen. Kansen liggen in het optimaliseren van de waterlopen voor fauna door 

bijvoorbeeld het realiseren van natuurvriendelijke oevers of fauna uittreedplaatsen. 

 - “behoud en versterking van gebiedseigen natuurwaarden (weidevogels, natte natuurwaarden). 

(plaatselijke) natuurontwikkeling.”

 - “Verbetering ecologische infrastructuur (EVZ, stapstenen en faunamaatregelen).”

 - “natuurvriendelijk bermbeheer draagt bij aan de ontwikkeling van van lokale natuurwaarden.”

 - “behoud en versterking van gebiedseigen natuurwaarden (weidevogels, natte natuurwaarden).”

 - “(plaatselijke) natuurontwikkeling.”

 - ‘Verbetering ecologische infrastructuur (EVZ, stapstenen en faunamaatregelen).

 - “natuurvriendelijk bermbeheer draagt bij aan de ontwikkeling van van lokale natuurwaarden.”

 - Een kans ten aanzien van ecologie is om het droge deel langs het netwerk van KRW wateren 

optimaal	te	beheren	en	in	te	richten	ten	behoeve	van	flora	en	fauna	(faunapassages	langs	oevers	

onder infrastructuur) en dit netwerk uit te breiden met droge verbindingen en NNN-gebieden 

binnen de gemeente. 

 - “Aanvullend op bestaande parkbossen is natuurontwikkeling wenselijk in de  vorm van schraal 

graslanden. Bij meerdere buitens en  landgoederen zijn hiervoor zones begrens binnen de 

natuurgebiedsplannen. Door uitbreiding van bestaande buitens naar een omvang van 5 ha, 

kunnen zij worden gerangschikt onder de Natuurschoonwet. Dit komt de instandhouding van de 

buitens  en landgoederen op lange termijn ten goeden.”

Bovenlokale infrastructuur
 - Een groenblauwe dooradering langs het Amsterdam-Rijnkanaal heeft de potentie om de ecologie 

te verbeteren. (Landschap Erfgoed)

 - “Het Amsterdam-Rijnkanaal heeft brede bermen. De oevers vormen een potentiële habitat voor 

bijzondere	flora,	insecten	en	kleine	zoogdieren.

 - “Door realisatie van ecologische verbindingszones ontstaat een betere dooradering van het 

landelijk gebied met natuurwaarden. De barrières van de A2 en het kanaal zullen voor een 

aantal soorten overbrugbaar zijn en de realisatie van voldoende en goed gedimensioneerde en 

ingerichte ecopassages.”

Oeverwal en overgangsgebied
 - Een betere maaistrategie maakt het mogelijk om een rijke bloemenzee te creëren ten zuiden van 

Loenen. Momenteel blijft gras liggen, waardoor bloemen niet op kunnen komen.

 - Door gefaseerd te maaien en afvoeren wordt de bodem verschraald wat de kruiden en bloemen 

diversiteit en rest van ecologie ten goeden komt. 
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Bron

 
Kansen (vervolg)

 - Diverse relicten van kleinschalige agrarische percelen ten zuiden van Loenen, in Loenen en ten 

noorden van Loenen (zie kaart ‘kwaliteiten gebiedskenners’) kunnen op een natuurlijke manier 

beheerd worden. Vooral kan er aansluiting bij het rivierlandschap worden gezocht. Het maaien 

en afvoeren van organisch afval van deze percelen resulteert in een bloemrijker geheel wat 

ecologisch interessant is. (Staatsbosbeheer)

 - “Ontwikkelen oeverbeplanting, boezemlandjes langs Angstel (waterschap).”

 - “Op termijn kan mogelijk de loop van de Aa onder de snelweg A2 hersteld worden, waardoor 

zowel een ecologische als kano-verbinding ontstaat.”

 - “Ontwikkelen van natuur gerelateerd aan boezemlanden, verbinden van natuurgebieden en 

uitbreiden natuurwaarde via ecologische verbindingzone langs het boezemwater (Natte As langs 

Angstel en Nieuwe Wetering)”. 

Veen- en zandwinplassen
 - Een groenblauwe dooradering vanaf Breukelen naar het noorden zou veel ecologische kwaliteit 

toevoegen aan het gebied. (Landschap Erfgoed)

 - Er zijn kansen voor duurzaam bermbeheer rondom Kockengen. Aan weerszijden van de weg kan 

bloemrijke vegetatie gepland worden. (Staatsbosbeheer)

 - Ontbrekende schakels toevoegen tussen ecologisch belangrijke bermen heeft een positieve 

invloed op de algehele ecologie van de regio. (Staatsbosbeheer)

 - De legakkers in Molenpolder zijn veel weggeslagen, dit zou hersteld kunnen worden.

(Staatsbosbeheer)

Veenweidegebied
 - Met betrekking tot het veenweide gebied in het westen van de gemeente: “Inzetten op 

natuurvriendelijke slootrandenbeheer door particulieren.”

 - “Behouden bestaande natuurwaarden en optimaliseren beheer van o.a. natuurreservaten 

Armenland en Kockengen en de rietlanden ten noorden en zuiden van Kockengen. Ontwikkelen 

nieuwe natuur gerelateerd aan boezem- rietland, natuurlijke soortenrijk grasland, moeras en 

soms ook natuurbos.”

 - Met betrekking tot het veenweide gebied in het westen van de gemeente:  “Behouden 

en	ontwikkelen	specifieke	landschapswaarden,	waaronder	diverse	soorten	beplanting;	

erfbeplantingen, oeverbeplantingen en wegbeplantingen en in het noordelijke deel versterken 

van	de	vroeger	aanwezige	verspreide	gerfiehoutbosjes	etc.”	

 - “Lokale natuurontwikkeling is wenselijk aan de  achtergrens van  ontginning. Dit zijnvaak ook de 

laagst gelegen percelen. Voorbeeld hiervan is het vernatten van ouder oeverlandjes ter hoogte 

van de Spengense molen. Herstel van het rietareaal draagt bij aan het leefbgebied van o.a. 

Roerdomp en de Karakiet.`

 - “Ook is plaatselijk natuurontwikkeling mogelijk langs gemeentelijke wegen door de aanleg 

van plas/dras oevers of natuurvriendelijke bermbeheer De plas-dras oevers hebben ook een 

gunstige uitwerking op de waterbergings- en reinigingsopgave. Mogelijkheden hiervoor zijn de 

Portengense Zuwe Noord, de Haanweg en de Bosdijk.”

 - “Voorstel is om de Bijleveld in Kockengen  en naar het zuiden toe weer uit te graven (inclusief 

boezemland) langs de Rodendijk en Kortjakse Pad, waardoor een ecologische verbinding, 

wandelnetwerk en tevens een route ontstaat voor kano’s.“

 - “Verbeteren van weidevogelkwaliteit door aangepast agrarisch beheer in de iets grotere polders 

ten noorden van Nieuwersluis, natuurontwikkeling in polder Mijnde ten behoeve van de 

weidevogels.” (weidelandschap-oost)
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 - “Ontwikkelen natuur gerateerd aan sloten en boezemlanden, verbinden van natuurgebieden en 

uitbreiden natuurwaarden via ecologische verbindgszones ten noorden van Breukelen en ten 

zuiden van Nijenrode, aansluitend wil Rijkswaterstaat natuurvriendelijke oevers realiseren in het 

Amsterdam-Rijnkanaal” (weidelandschap-oost)

 - “Ontwikkelen natte as langs de Nieuwe Wetering” (weidelandschap-oost)

 - “Boeren voor Natuur” en agrarisch natuurbeheer bieden mogelijkheden voor agrariërs,  met 

behoud van de agrarische hoofdfunctie van de gronden, natuur te realiseren door aanpassingen 

in het beheer. Hiervoor zijn vergoedingen beschikbaar die een aanvulling vormen op het 

inkomen.

 - Waar relicten zijn van kleinschalige agrarische percelen langs Vecht zou het wenselijk zijn dit op 

een natuurlijke manier te beheren, passend bij rivierlandschap. Door maaien en afvoeren ontstaat 

er daarbij een bloemrijker geheel. (Staatsbosbeheer)

 - Er is nu een strakke scheiding tussen het natuurgebied Molenpolder en het gebied bij de 

Kerkdijk. Dit zou verbonden kunnen worden, wat kansen oplevert voor o.a. de noordse woelmuis. 

(Staatsbosbeheer)

 - Voorstel is om de Bijleveld in Kockengen en naar het zuiden toe weer uit te graven (inclusief 

boezemland) langs Rodedijk en Kortjakse Pad, waardoor een ecologische verbinding, 

wandelnetwerk en tevens een route ontstaat voor kano’s. 

 - “In veenweide vogelgebieden worden  routes afgestemd op de benodigde rust voor 

broedvogels.”

 - Door aanpassingen in beheer en agrarisch gebruik van veenweidegebied kan de waarde van 

weidevogelgebieden buiten de kerngebieden worden verhoogd. 

 - Landschappelijke zone tussen Maarssen en Breukelen, waar de Haarrijn in ligt heeft veel potentie 

als grootschalige ecologische verbingszone. De realisatie van natuurvriendelijke oevers of fauna-

uittreedplaatsen langs de oevers van het Amsterdam-Rijnkanaal zouden hier een meerwaarde 

kunnen vormen voor zoogdieren zoals reeën en andere middelgrote zoogdieren. Faunapassages 

die de overige infrastructuur passeerbaar maken zijn hierbij wel noodzakelijk.

Vecht
 - “Langs de oevers van  de Vecht ligt  een meervoudigeopgave, het verder ontwikkelen, evalueren 

en beheren van natuurvriendelijke oevers, verbeteren van de beeldkwaliteit van de oevers 

(uitzichten, geen dichte afschermende beplanting of hekken).”

 - “Evaluatie en aanvullende  maatregelen en  beheer natuurvriendelijke oevers Vecht: alsnog 

uitvoeren zachte uitreedoevers ter hoogte van Tienhovens Kanaal door DWR.”

 - De waterloop parallel aan de Nieuweweg vormt door lijnvormigheid een natte verbindingszone 

van de vecht naar de petgaten van de Kievitsbuurt. Kansen liggen in het opwaarderen van 

oeverzone van deze waterloop ten behoeve van ecologie, zodat deze verbinding versterkt wordt.

Droogmakerij
 - “Door de herinrichting, van de Bethunepolder, ontstaan kansen voor natuurontwikkeling en 

uitvoering van de Groene Ruggengraat.”  

Groene Ruggengraat is gerealiseerd als NNN. Naar het westen toe wordt nog gekeken naar de 

ontwikkeling Groene Ruggengraat in een kansmodel. Dit is provinciaal beleid. Hiervan is al veel 

uitgevoerd of in uitvoering. Vernatting van de Bethunepolder en baggerwerk zoals het herstel van 

legakkers en omvormen van agrarisch gebied naar natuur. 
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Bron

 
Kansen (vervolg)

Uitloopgebied kernen
 - Het bied kansen meer ecologische verbindingen te realiseren tussen het stedelijk ecologisch 

netwerk van Maarssen dorp en het buitengebied van Natura 2000 en NNN. Dit kan door 

locatiespecifiek	bebouwing	rond	de	Wilgenplas	en	Herenweg/	Gageldijk	op	te	heffen	en/of	

lijnvormige elementen van agrarisch of recreatief groen ecologisch te beheren (gefaseerd maaien 

en maaisel afvoeren). Door gefaseerd te maaien en af te voeren wordt de bodem geleidelijk 

verschraald. Voedselarme omstandigheden bieden plaats aan een grotere verscheidenheid 

aan bloemen en kruiden, en maakt het biotoop ecologisch waardevol voor verschillende 

soortgroepen	(ongewervelden,	amfibieën,	reptielen,	grondgebonden	zoogdieren,	vleermuizen	en	

vogels).

W+B
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Afbeelding 4.24 Verkeersgroenstructuur buitengebied
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4.5.3 Verkeersgroenstructuur

Functies en kenmerken
De bundel bovenlokale infrastructuur, dat bestaat uit het Amsterdam-Rijnkanaal, de A2, het spoor en de 
Vecht is noord-zuid gericht. Dit heeft zijn oorsprong in de historische ontwikkeling van het landschap 
en nederzettingen die zijn ontstaan op de oeverwallen van de  Vecht, tussen Amsterdam en Utrecht. Het 
kanaal, het spoor en de rijksweg zijn allen in de afgelopen eeuw aangelegd en hebben het landschap 
ingrijpend veranderd. Historische groene en blauwe structuren zijn terplekke doorsneden en opgeknipt. 
Het bundel infrastructuur vormt hedendaags een fysieke en visuele barrière in de gemeente.  
 
Het Zandpad en de Straatweg, gelegen langs de Vecht, zijn oude lineaire verkeersbegeleidende 
groenstructuren. Vandaag de dag nog zijn dit belangrijke hoofdontsluitingswegen met een herkenbare 
meanderende vorm. Het Zandpad heeft een open karakter, met zicht op het water van de Vecht. De 
Straatweg kent een besloten karakter met voornamelijk laanbeplanting. Langs beiden hebben begeleiding 
door kenmerkende bomensoorten voor de Vechtzone, namelijk de eik en de es. Dit komt door de lagere 
grondwaterstand en zanderiger ondergrond. 
 
Een andere belangrijke verkeersgroenstructuur is de verkeersbegeleidende laanbeplanting langs het 
Amsterdam-Rijnkanaal. De zeer lange rechte lineaire vorm is kenmerkend en werkt oriënterend in de relatief 
open omgeving. Van oudsher was het kanaal aan beide zijden beplant met populieren. 
Dit karakteriserende eenduidige aaneengesloten laanbeeld dreigt verloren te gaan, omdat Rijkswaterstaat 
geen nieuwe beplanting op de kade wil plaatsen vanwege beheersoverwegingen. 
 
In de veengebieden volgen de begeleidende en oriënterende groenstructuren de orthogonale 
verkavelingspatronen. Oudere routes zoals de Nieuweweg, Maarseveensevaart, Portengen en Wagendijk 
kennen in de meeste gevallen begeleidende beplanting. De beplanting is hier voornamelijk opgaand en 
bestaat uit een combinatie van bomen en struiken.  Dit heeft een oriënterende werking in het relatief 
open landschap.  Het oostelijke veenweide gebied kenmerkt zich door een relatieve afwezigheid van 
verkeersgroen (boomstructuren) in noord-westelijke richting, met als gevolg lange zichtlijnen in west-
oostelijke richting. Het westelijke veenweide gebied heeft daarentegen een meer besloten karakter. Dit 
komt door de combinatie van boomstructuren in noordzuid alswel oostwest richting, waardoor hier minder 
lange zichtlijnen aanwezig zijn.  
 
Het zijn echter juist de wegen in de veenpolders die qua verkeersveiligheid niet optimaal zijn. Het betreffen 
vaak	namelijk	relatief	oude	en	smalle	profielen,	waar	zowel	auto	als	fiets	gezamenlijk	gebruik	van	maken.	
Zeker in de zomermaanden levert dit door drukte onveilige verkeerssituaties op. Geparkeerde auto’s maken 
het	profiel	dan	nog	smaller	daar	waar	veel	fietsers	en	voetganger	gebruik	van	maken.	Dit	doet	zich	onder	
andere voor in de buurt van de Scheendijk. 
 
Hierbovenop komt dat in het gebied tussen Tienhoven en Maarssen geen vrijliggende (van gemotoriseerd 
verkeer)	fietsroutes	als	veilig	alternatief	kent.	Dergelijke	vrijliggende	fietspaden	zijn	er	wel	rond	de	
Maarsseveense plassen en in het verlengde van de Nieuweweg richting Hilversum. Het is dan ook een 
kans voor recreatie nieuwe vrijliggende routes in het groen te realiseren en deze te begeleiden door een 
eventuele houtwal zoals een langzaamverkeersroutes tussen de Dwarsdijk en Middenweg te Tienhoven. 
Door de extra paden worden verkeerstromen gescheiden wat bijdraagt aan de verkeersveiligheid. 
 
Ook	zijn	er	duidelijke	camouflerende	groenstructuren	te	herkennen	die	grootschalige	infrastructuur	
afschermen. Dit is met name het geval bij Maarssenbroek. Waar het wijkpark en de noordelijke taluds van 
de N230 grootschalig infrastructuur van het zicht onttrekken.
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Kwaliteiten, kansen en aandachtspunten/knelpunten
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GEM SV

LOP BL (p.19)

Kwaliteiten

 
Bovenlokale infrastructuur
 - “Het kanaal heeft een beeldbepalende beplanting, aan weerzijden is het kanaal ingeplant met 

een enkele populierenrij, en vormt door haar omvang en accentuering met de lineaire beplanting 

een kenmerkende autonome structuur.”

 - “Het Amsterdam-Rijnkanaal kanaal heeft brede bermen.“

 - “Amsterdam-Rijnkanaal heeft krachtige herkenbare en passende (grootte bomen) structuur. “

 

Veenweidegebieden
 - Het	uitzicht	op	het	achterliggende	weidelandschap	vanaf	het	fietspad	langs	de	

Maarsseveensevaart wordt sterk gewaardeerd.  

Doorzichten	vanaf	dit	fietspad	worden	afgewisseld	met	weidse	uitzichten	op	het	achterliggende	

gebied. 

 - Het	fietspad	langs	de	Maarsseveensevaart	tussen	de	Maarsseveense	plassen,	en	de	

Bethunepolder is van hoge kwaliteit. (Fietsersbond) 

Het	fietspad	voert	langs	diverse	en	kenmerkende	landschappen.	Langs	het	noorden	geniet	men	

van weidse uitzichten door de polder, terwijl aan de zuidzijde besloten en open landschapen zich 

afwisselen.

 - Kwaliteiten	in	het	gebied	zijn	de	specifieke	fiets-	en	wandelpaden	als	routegebonden	recreatie	

voor	fietsverkeer.		zoals	de	Hollandse	Kade,	het	Kortjakse	Pad,	de	Veenkade,	de	Demmerinkse	

Kade, de Boterwal, De Portengense Zuwe en de Uitweg van Portengen”

 - Kwalitatieve	regionale/lokale	fietsroutes	“In	de	Benen	door	de	Venen:	Plassenroute,	Kasteelroute,	

Aaroute, en Bovenlandenroute”

 
Vechtzone
 - De	fietsroute	langs	de	Vecht	is	van	hoge	kwaliteit;	aan	de	oostzijde	vooral	vanwege	het	weinige	

autoverkeer. Het pad loopt grotendeels ten oosten van de Vecht, maar ten noorden van Vreeland 

ligt	het	pad	aan	de	westkant.	Het	fietspad	biedt	een	frisse	en	levendige	omgeving,	met	prettig	

uitzicht op water en leuke dorpen. (Fietsersbond)

 - “Straatweg op de oeverwal heeft een kenmerkende boomstructuur.” 

De grote variatie aan bomen, zowel in hoogte, kleur en soort, op en naast de oever draagt al 

eeuwenlang voor een groot deel bij aan de afwisseling van het Vechtlandschap. (bomenbeleid, 

30)

 - De	gehele	fietsroute	langs	de	Vecht	wordt	sterk	gewaardeerd	door	bewoners	en	recreanten.	

Vanaf	de	fietsroute	zijn	verschillende	landschappen	te	zien	en	de	route	voert	langs	enkele	

monumenten. 

Knelpunten & aandachtspunten

 
Algemeen
 - In het buitengebied zijn geen gescheiden verkeersstromen. Dit kan op smalle wegen waar zowel 

fietsers	als	gemotoriseerd	verkeer	gebruik	van	maken	soms	leiden	to	onveilige	verkeerssituaties;

 

Bovenlokale infrastructuur
 - “Een belangrijke bedreiging voor de  ruimtelijke samenhang in het gebied ligt in een verder 

barrièrewerking van deze infrastructuur en de verstedelijking binnen de corridor tussen A2 en 

Amsterdam Rijnkanaal.”  

Het is dan ook aan te bevelen nader onderzoek te doen naar deze zone. Hierbij dient gekeken te 

worden hoe het groene karakter van dit gebied behouden kan blijven.



103 | 134 Witteveen+Bos | MAS53-1/17-013.130	|	Groen	Structuur	Plan	(GSP)	Gemeente	Stichtse	Vecht	|		Definitief

 - Het Amsterdam-Rijnkanaal kent weinig oversteekpunten en vormt een barrière voor mens & dier. 

(Waternet) Het is daarom aanbevelenswaardig nader onderzoek te verrichten op welke manier 

groen-blauwe verbindingen gemaakt kunnen worden die het kanaal kruisen.

 - “Bij vervanging van beplanting langs het Amsterdam-Rijnkanaal wil Rijkswaterstaat geen nieuwe 

bomen op de dijken aanplanten.”

 - Dit levert discontinuïteit in het historische beeld doordat de doorlopende structuur van het 

kanaal niet meer doorlopend benadrukt word. Daarnaast kan een aaneengesloten bomenrij een 

goede verkeersgeleidende functie hebben en de beleving van de gebruiker/recreant verbeteren 

(fietsersbond).

 - “Bij vervanging van de beplanting (langs het Amsterdam-Rijnkanaal) dient onderzocht te 

worden of in de ruimte ernaast, bijvoorbeeld langs parallelwegen ruimte is voor vervangende 

bomenrijen.” 

In relatie hiermee wordt aangeraden een visie te ontwikkelen op termijn voor het verdwijnen van 

de boombeplanting langs de westzijde van het kanaal. 

 - De Amsterdamse Straatweg kent binnen Maarssen een uniek stukje, waar de Vecht en het 

Amsterdam-Rijnkanaal dichtbij elkaar komen. Belangrijk is het behoud van de doorzichten 

waardoor zowel de Vecht als het Amsterdam-Rijnkanaal ervaren worden. Ook is het behoud van 

de overblijvende laanbeplanting van eik en beuk van belang.

 
Vechtzone
 - “De beleving en toegankelijkheid van de Vecht is vaak niet mogelijk door een beplante 

oeverinrichting en  particuliere kavelinrichting rondom woonboten of woningen.”

 - “De oevers van de Vecht zijn op verschillende plekken dichtbegroeid, met name in het zuidelijk 

deel. Deze waren vroeger vaak open vanwege het jaagpad. De doorzichten vanaf de Vecht en het 

achterland zijn daardoor belemmerd.” 

Dit probleem doet zich met name voor tussen Breukelen en Loenen. (Expert GEM)

 - “Boombeplanting	op	de	oevers	van	de	Vecht	zorgt	voor	een	verkeersonveilige	situatie	(veel	fiets-	

en autoverkeer).”

 - “De toenemende verkeersdrukte op de oostelijke Vechtoever is een bedreiging voor de veiligheid 

van		het	recreatieve	wandel	en	fiets	verkeer.“

 - Er is te veel autoverkeer langs de Vecht. (Waternet)

 - Het buitengebied op de oeverwallen is kwetsbaar door hoge gebruiksdruk. Boombeplanting op 

oevers	van	de	Vecht	zorgt	voor	verkeersonveilige	situatie	(veel	fiets-	en	autoverkeer).”	

 - Daarnaast komt het voor dat beplanting in bochten kan onoverzichtelijke verkeerssituaties kan 

veroorzaken. Dit wordt door de gemeente zo veel mogelijk vrijgehouden, maar deze heeft niet 

grondeigendom en maakt het lastig hier sturing te geven aan dit beleid.  

 - Geen bomen langs structuren (wegen en kavels) evenwijdig aan de Vecht. Dit geldt met name 

tussen de Vecht en de weg (het voormalige jaagpad). 

 Op deze wijze blijft wordt de beleefbaarheid en openheid van het landschap behouden. 

Oeverwal en overgangszone
 - Verkeer op de Provinciale Weg ten Zuid-Westen van Vreeland wordt momenteel niet begeleid 

door een bomenrij. Deze ruimte wordt door gebruikers als kaal ervaren; er is hier ruimte voor 

verbetering.

 - “De	wegprofielen	in	de	veenontginningslinten,	zoals	langs	de	Vecht	zijn	smal	voor	het	steeds	

groter wordende landbouw verkeer.”  

Dit heeft als gevolg dat groene bermen kapot worden gereden. 
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Bomenbeleid (50,31) +
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LOP Maarssen (p.33)

W+B

OS Loenen

OS Maarssen

Knelpunten & aandachtspunten

 
Veenplassengebied
 - “Er ontstaan parkeerproblemen bij “de strook” ten gevolge van recreatie  op de Loosdrechtse 

Plassen. Dit komt voor gedurende de zomerperiode en incidenteel in de winter bij het schaatsen 

op de plassen.”;  

Uitbreiding van parkeergelegenheid in de nabijheid van het gebied is onmogelijk en onwenselijk. 

Het verkeer wordt omgeleid en wordt met behulp van verkeersregelaars in de berm geparkeerd. 

Hoog gras maakt parkeren soms moeilijk voor enkelen. 

 

Veenweidegebieden
 - “Leesbaarheid van het landschap wordt klein door brede hoofdontsluitingswegen (Maarssen)” 

De ontsluitingswegen passen door hun maatvoering niet bij het kleinschalige landschappelijke 

karakter van het buitengebied. Dit zien we bijvoorbeeld sterk terug bij de Maarssenveensevaart 

en de Nieweweg en Gageldijk in mindere mate;

 - “Doorgaande wegen in het veenweidegebied zijn vaak eenzijdig, soms dubbelzijdig beplant met 

bomen zoals berk, els, populier en knotwilg. In het lint van Oud Aa markeert de wegbeplanting 

de bochten in de weg. Hier en daar moet de wegbeplanting aangevuld. Nieuwe wegen niet meer 

begeleiden door bomen vanwege behoud van openheid (Beeldkwaliteitsplan Breukelen-Loenen)”  

De gaten in de wegbeplanting komen voor door uitval na ziekte of een zwakke boom;

 -  “Uitzichten vanuit de bebouwingslinten op het achterland (bijvoorbeeld langs de Westbroekse 

Binnenweg, als derde ontginningslag) zijn verstoord door dichtbegroeide bermen, langs de weg 

geplaatste obstakels, zoals karren of een achterwege gebleven natuurbeheer van de gebieden 

zelf.”;

 - Geen bomen langs wegen in de noord-zuidrichting in de oostelijke veenweidegebieden. Zo 

blijven de lange doorzichten in west-oostelijke richting behouden;

 - “Er is incidenteel veel verkeer en drukte op de wegen binnen het plangebied 

(seizoensgebonden).”  

Dit zorgt ervoor dat verkeer dat elkaar moet passeren in het buitengebied mogelijk gebruik 

maakt van de berm. Met als gevolg dat de bermen aan worden getast. (algemeen voor het 

gehele	buitengebied	waar	de	wegprofielen	op	dit	moment	smal	zijn);

 - In het buitengebied geldt algemeen gezien dat groen langs wegen wordt momenteel kapot 

gereden door parkerende auto’s. Dit veroorzaakt een rommelig aanzicht en een modderige berm. 

Hier kan toepassing van  inrichtingsmaatregelen zoals bijvoorbeeld half-verharding, rekening mee 

gehouden worden;

 - Het verbinden van Dwarsdijk en de Middenweg te Tienhoven voor langzaamverkeer wordt als 

een interessante recreatieve aanvulling gezien. 
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Bovenlokale infrastructuur
 - Behoud	of	terugplanten	van	bomen	langs	het	Amsterdam-Rijnkanaal	is	wenselijk	voor	fietsers.	

Bomen	hebben	een	sterke	ruimtelijke	werking	en	nemen	wind	weg	voor	fietsers.	  

Daarnaast benadrukt de huidige rechtlijnige bomenstructuur langs het kanaal het bovenlokale 

infrastructurele belang en maat in het landschap. De bomenstructuur geeft een duidelijke 

ruimtelijke afbakening als landschappelijk element;

 - Langs de Provinciale weg ten noorden van Loenen aan de Vecht is het wenselijk dat er bomen 

worden geplaatst. Deze ruimte wordt momenteel als kaal ervaren door gebruikers. Daarnaast 

geeft het een duidelijke begeleiding aan de hoofdweg in dit gebied.

 

Oeverwallen en overgangsgebieden
 - “Op hoofdstructuur (Rijksstraatweg) tussen Maarssen en Loenen geen boombeplanting 

toepassen tussen landgoederen.” 

 - “Qua boomsoorten en beplantingswijze aansluiten op soorten landgoederen: ontwikkeling van 

statige lanen van beuk, es en iep.”

Vechtzone
 - De relatie van de Vecht en Maarssense buitengebied kan versterkt worden.  

Met	name	in	een	duidelijke	recreatieve	fietsroute	van	de	Vecht	naar	het	buitengebied.	Deze	

recreatieve route bestaat al wel, o.a. naar Fort Maarsseveen, maar veel bezoekers weten deze 

route niet te vinden

 - Lokale initiatieven voor herstel van het zicht op Vecht, dragen bij aan de beeldkwaliteit en de 

betrokkenheid van burgers bij het landschap.

 - “Aanplant van verspreide bomen in de buitenberm van de wegen langs de Vecht.”  

Beplantingsstructuren direct langs de Vecht is onwenselijk, her en der een boom langs het water, 

zoals een treurwilg kan zorgen voor verfraaiing. 

 - “Door of in overleg met particulieren eigenaren, geen bomen toe te passen op oevers van de 

Vecht, vooral niet waar jaagpaden nog aanwezig zijn of worden hersteld. “

 - Op overige plaatsen direct langs de Vecht bomen terughoudend toepassen in verband met zicht 

op de rivier en verkeersveiligheid. 

 - Vrij zicht op de vecht versterkt de beleving van de rivier. Bomen passen wel goed aan de andere 

zijde van de weg langs de Vecht, dus aan de landelijke zijde. Terplaatse is geen ruimte voor 

eenzijdige beplanting, maar wel voor solitairen. Eeuwenlang zijn hiervoor beuken hiervoor 

gebruikt. Het is wenselijk deze keuze door te zetten. 

 - Daarnaast zorgt de grote variatie aan bomen, zowel in hoogte, kleur en soort, op en naast de 

oever al eeuwenlang voor een groot deel bij aan de afwisseling van het Vechtlandschap.

 - Bij het aanleggen van beplanting langs de wegen aan de Vecht wordt sterk aanbevolen 

dit af te stemmen met verkeer. Vegetatie in de bochten kunnen namelijk zorgen voor een 

verkeersonveilige situaties. 

Vechtzone
 -  “Laanbeplanting langs de wegen dwars op de Vechtzone in het veenplassengebied.” “Deze 

wegen zijn de verbindingswegen tussen de oeverwal en het open gebied.“ 

Het is fraai om deze landschappelijke relatie in het rivierlandschap te benadrukken.
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4.5.4. Recreatieve groenstructuur

Functies en kenmerken
Voor de recreatieve groenstructuur is gekeken naar publieke toegankelijke vormen van recreatie in het 
groen. Voor de gemeente geldt dat de meest intensieve recreatieve functie ingesloten liggen tussen het 
Amsterdam Rijnkanaal en de Maarsseveense- en Loosdrechtse plassen. Dit komt omdat de Vecht werkt als 
recreatieve drager door het gebied loopt en de verschillende kernen aan elkaar rijgt.  Fietsers, wandelaars, 
boten en kanoërs gebruiken de route om zich op het water of de naastgelegen wegen door het gebied 
te bewegen. Op de overgangsgebieden tussen kern en landschap liggen de meest intensieve recreatieve 
functies zoals sportvelden, jachthavens en zwemplassen. 
 
Een duidelijk verschil is het type recreatie per kern.  Rond Maarssen betreffen het met name de waterrijke 
gebieden zoals de Maarsseveense plassen, Kleine plas en Wilgenplas. Deze waterrijke gebieden zijn het 
directe uitloopgebied van Maarssen en zijn goed dooraderd met voet- en wandelpaden vanwaar het vrije 
zicht over het water goed beleefbaar is. Daarnaast is ook het water goed beleefbaar en bruikbaar door de 
koppeling met verschillende functies zoals zwemmen, vakantiehuisjes en horeca. Het verdient de aandacht 
dit gebied niet verder dicht te laten slibben met recreatieve functies die de openheid en toegankelijkheid 
van het gebied aantasten, zoals bebouwing ten behoeve van recreatie (vakantiehuizen e.d.). 
 
Rond Maarsendorp heeft het natuurgebied Tienhovense plassen in de huidige situatie een recreatieve 
nevenfunctie. Door het afwisselende landschap en de reeds aanwezige routing wordt dit gebied recreatief 
als	waardevol	gezien	onder	fietsers	en	wandelaars.	Tijdens	verschillende	omgevingssessies	kwam	bij	
meerdere gebruikers/bewoners naar voren dat een uitbreiding van routing voor langzaam verkeer rond 
Tienhoven een sterke wens is.  Een voorbeeld hiervan is het koppelen van de Dwarsdijk met de middenweg 
door een langzaam verkeersroute.
 
Breukelen kent met name veel watergerelateerde recreatie dat gelegen is ten oosten van het dorp. Op de 
overgang naar de Loosdrechtse plassen zijn veel jachthavens gelegen en vakantiehuisjes (Kalverstraat en 
Meent). In dit gebied wordt veel gevaren en gekanood. Ook natuurzwembad de Meent is hier te vinden. 
 
Naast	de	watergerelateerde	recreatie	wordt	de	Scheendijk	ook	gebruikt	als	wandel	en	fietsroute. 
Het veenweidegebied ten westen van de A2 rondom Kockegen en Portengen kent recreatie in de vormen 
van	routegebonden	recreatie	voor	fietsers	en	wandelaars.	In	dit	westelijk	deel	betreft	het	echter	minder	
intensieve	routegebonden	recreatie	(kano,	boot,	fiets	en	wandel)	en	is	er	incidenteel	verblijfsrecreatie	zoals	
bij park Bosdijk, recreatieterrein.  
 
Tot slot kent Loenen een veel groter aaneengesloten gebied met sportvelden (voetbal, hockey, tennis en 
golf) ten westen van het dorp. Direct gelegen aan Loenen aan de Vecht ligt ook een groot recreatiegebied 
gelegen in de gemeente Wijdemeren. Het betreft hier Recreatiecentrum Mijnden met o.a. vakantiehuisjes, 
een jachthaven en camping.
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OS Breukelen

OS Maarssen

LOP Maarssen (p.31)

OS Loenen

Gebiedskenner

Gebiedskenner

Gebiedskenner

LOP Maarssen (p.31)

& LOP BL (p.88,40)

LOP Maarssen (p.33,88) 

& W+B

LOP BL (p.31) 

& LOP Maarssen (p.33)

Kwaliteiten

 
Algemeen
 - Historie heeft in de gemeente een sterke relatie met recreatie door de beleefbaarheid in het 

landschap. 

 - De vroege ontginningen in combinatie met landbouw hebben bijvoorbeeld gezorgd voor lange 

doorzichten in het gebied.

 

Buitenplaatsen
 - De gordel van afwisselende buitenplaatsen langs de Vecht in de gemeente vormt een belangrijk 

onderdeel van de (recreatieve) aantrekkelijkheid en historische beleving van het gebied. 

 - Het restaurant en voormalig buitenplaats, Slangevegt, is een gewaardeerde plek in de Stichtste 

Vecht. Men kan hier genieten van de kwaliteiten van de Vecht. 

 
Droogmakerij
 - De uitgestrektheid van de Bethunepolder is een belangrijk kenmerk van het gebied. In de 

Bethunepolder waan je je terug in de tijd vanwege de rust en prachtige natuur (vogels);

 - In de Bethunepolder vinden we verspreid liggende bebouwing met verre doorzichten en een 

rationele verkaveling.   

Oeverwal en overgangszone
 - Groene wandelroutes in het gebied Loenen (zie hiervoor de omgevingskaart: kwaliteiten 

benoemt door bewoners) worden intensief gebruikt door bewoners en recreanten. De 

afwisselende landschappen worden op prijs gesteld door alle soorten gebruikers. 

Vechtzone
 - De Vechtplassencommissie heeft het jaagpad langs de Vecht in ere hersteld in het buitengebied 

tussen Maarssen en Breukelen, aan de oostzijde van de Vecht. (Streekmuseum);

 - Ten	noorden	van	Vreeland	loopt	de	fietsroute	langs	de	westzijde	van	de	Vecht,	vanwege	de	

ligging van een aantal fraaie erven langs deze weg en afwisseling in opengebieden met zicht op 

achterliggend agrarisch gebied en gesloten gebieden. (Fietsersbond) 

 

Veen- en zandwinplassen
 - De vergezichten op de Loosdrechtse Plassen vanaf de Bloklaan zijn waardevol. (Streekmuseum)

 - In de gemeente Stichste Vecht worden de volgende dagrecreatieterreinen voor verblijfsrecreatie 

met een regionale functie benoemd: 

Bosdijk, Oukooperdijk, Recreatiecentrum de Wilgen Plas, Kleine Plas en de Maarsseveense Plas, 

diverse volkstuinencomplexen, recreatieparken en -woningen langs veenontginningsgebieden en 

de Maarsseveense plassen. De recreatiemogelijkheden in deze gebieden worden geboden in de 

vorm	van	wandelen,	fietsen	en	kanoën.

 - Het buitengebied van de gemeente Stichste Vecht is aantrekkelijk door de waterrecreatie 

(waaronder zwemmen, duiken, varen, kanoën) met regionale functie. 

 - Belangrijke locaties en structuren voor deze  waterrecreatie zijn:

 · 1.De Vecht, belangrijk deel van de ‘Randstad Waterring (doorgaande route voor recreatievaart 

Groene Hart),

 · 2.Verbindingen Vecht met de Loosdrechtse Plassen/Vinkeveense Plassen (o.m. Geuzensloot),

 · 3.Verbindingen Vecht en Molenpolder met Loosdrechtse Plassen.

 · Groote Heicop en Danne, verbinding Vechtplassen. Vaarcircuit de Ronde Venen voor 

ondermeer kano’s,

 · 4.De Aa en Angstel: alleen voor kleine watersport, zoals kanoën.
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LOP BL (p.79)

OS Breukelen

Knelpunten & aandachtspunten

 
Algemeen
 - De aanleg van een nieuw hockeyveld ten noorden van Loenen betekent een toename van 

verkeersstromen en grotere parkeerdruk bij de hockeyvereniging. Dit strookt niet met het 

overwegend rustige landschap en is hierdoor niet wenselijk. 

 - Regionaal toerisme zorgt onder andere ervoor dat er meer autoverkeer in het gebied is en 

daarmee ontstaat de onwenselijke vraag naar meer parkeervoorzieningen. 

 - De oude Aa loopt dood tegen de A2. Dit maakt de rivier onaantrekkelijk voor recreatieve 

watersport.

 

Buitenplaatsen
 - “Beperkte toegankelijkheid van cultuurhistorische objecten waaronder de buitenplaatsen.” 

 - Voor overige knelpunten met betrekking tot buitenplaatsen en landgoederen zie historische 

groenstructuur.

Vechtzone
 - “Recreatievaart beschadigt oevers en beschoeiingen.”

 - “Tekort aan tijdelijke en openbare aanlegplaatsen voor recreatievaart langs de Vechtzone tussen 

Breukelen en Loenen.” 

Uitloopgebied kernen
 - In het gebied ten zuiden van Breukelen, in de directe omgeving van landgoed Nyenrode, zouden 

geen bouwplannen toegestaan moeten worden. Het is voor de natuurbeleving in de gebied 

belangrijk dat er geen extra bouwwerkzaamheid gaan plaatsvinden.

 · 5.De Maarsseveense Plas voor zwemmen en watersport.

 - Het strandbad langs de Maarsseveense plas met ruime ligweiden bieden veel speel- en 

zonplezier en de zandstranden zijn uniek in de regio; 

De plas wordt omgeringd door een open hardlooproute in een groene omgeving. Dit wordt zeer 

op prijs gesteld door recreanten; 

Dit zorgt ervoor dat de plassen een zeer hoge verblijfskwaliteit kennen. Veel recreanten bezoeken 

het	gebied	op	de	fiets	en	auto.	(Landschap	Erfgoed);

 - De Molenpolder is fraai door de afwisseling tussen open en gesloten gebieden (Visvereniging). 

 - Door deze afwisseling van doorzichten op en door vegetatie en bebouwing is de 

landschappelijke	beleving	hoog.	Dit	zorgt	voor	een	hoge	belevingswaarde	langs	fiets-	en	

wandelpaden in het gebied.

Veenweidegebied  en veenplassengebied
 - “Door de openheid van het veenweide- en veenplassenlandschap is de aanwezige boomstructuur 

zeer goed zichtbaar en beeldbepalend. Dit komt de oriëntatie en landschappelijke beleving in het 

buitengebied ten goede.“;

 - Het gebied Oud Zuilen is kleinschalig en bevat een grote afwisseling van heggen, wegen, paden 

en weilanden Het gebied heeft een waardevol, open karakter wat de recreatieve beleving ten 

goeden komt. (Staatsbosbeheer).

OS Maarssen

OS Maarssen

Gebiedskenner

Gebiedskenner

W+B

Bomenbeleid (p.50)

Gebiedskenner
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Veen-en zandwinplassen
 - De toenemende recreatiedruk in de Kievitsbuurt is een bedreiging voor de sereniteit van het 

landschap. (Landschap Erfgoed)  

De rust die men in dat gebied waardeert komt in het gedrang. Daarnaast kan dit ook zorgen voor 

negatieve effecten op het gebied van recreatie en ecologie;

 - In de Kievitsbuurt en Scheendijk “Beperken verdere uitbreiding ligplaatsen of verblijfrecreatie.” 

 - De toenemende recreatiedruk in de Kievitsbuurt is een bedreiging voor de sereniteit van het 

landschap. (Landschap Erfgoed);

 - De beleving van het water van de Loosdrechtse plassen en de Kievitsbuurt wordt verstoord 

door blokkerende bebouwing. Vanuit de Omgevingssessie is aangegeven dat er de wens is 

nieuwe bebouwing tebeperken, terwijl er ook mogelijkheden kunnen worden onderzocht om 

de huidige te situatie verbeteren. Het is daarom raadzaam gericht beleid te voeren m.b.t. de 

frequentie (aantal huisjes) en het volume (aantal m2 en m3 per huisje) van de huisjes. Tevens is 

het raadzaam randvoorwaarden te stellen aan het uiterlijk van de objecten. Dit kan bijvoorbeeld 

door zogeheten kavelpaspoorten op te stellen of gebruik te maken van instrumenten zoals het 

bestemmingsplan.

 

Veenweidegebieden
 - “Aansluiting land- en waterrecreatie ontbreekt.” Deze ontwikkeling kan gecombineerd worden 

met het “Creëren van openbare ruimtes langs de oevers van de Vecht (o.a. in Nieuwersluis).”

 - “Gezien de geringe omvang van de agrarische gebieden en de openheid dienen vragen naar 

meer	mogelijkheden	voor	extensieve	vormen	van	recreatie	(wandelen,	fietsen	en	kanoën)	

zorgvuldig te worden afgewogen en te worden gesitueerd zonder dat deze versnipperd werken 

voor de bestaande ruimtelijke samenhang.”

 - Wanneer wordt gekozen tot uitbreiding van het (recreatieve) wegenstelsel in het buitengebied 

is het belangrijk een zorgvuldige afwegingen te maken met betrekking tot het toepassen van 

begeleidende vegetatie. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat bestaande lange doorgaande 

zichtlijnen niet worden belemmerd. Bij de inpassing van de wegen is het noodzakelijk dit mee te 

nemen in het afwegingskader. 

 - Bebouwing bij Herenweg en Gageldijk zorgt voor verrommeling van het landschappelijke 

belevering. Dit komt mede door de bedrijven die gevestigd zijn langs deze weg. Zichtlijnen 

naar de noordelijk gelegen waterplas (Maarsseveensche Plassen) zijn hier minimaal aanwezig 

(Landschap Erfgoed) 

 - Het tegengaan van verrommeling door vakantiehuisjes en caravans bij de Wilgenplas is zeer 

wenselijk vanuit de landschappelijke beleving.

 - Lintbebouwing langs de polders blokkeert regelmatig het uitzicht op de polders. Het voorkomen 

van verdere dichtslibbing is zeer wenselijk.

 - Middels het bestemmingsplan en omgevingsvisie worden de bovenstaande landschappelijke 

kwaliteiten geborgd. 
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Algemeen
 - Door sportterreinen te omzoomen met vegetatie en te combineren met bijvoorbeeld een nieuw 

parkbos ontwikkeling kan er aangesloten worden op het rivierenlandschap van de Vecht.  

Het parkbos kan hierbij dienen als een recreatieve wandelzone met een functie voor de 

aanliggende kernen. Op deze wijzen worden meerdere groene functies aan elkaar gekoppeld 

en versterken elkaars werking. Tevens krijg de sportfunctie hierdoor een beter inpassing in zijn 

omgeving. (sport en wandelgebied) 

 - Om de recreatieve druk in de gemeente te spreiden is het wenselijk de groene recreatieve 

voorzieningen gespreider te ontwikkelen in de gemeente. Het oostelijke deel van de gemeente 

wordt al sterk belast, terwijl het westen weinig mogelijkheden voor groene recreatie kent. Het 

gebied rondom Kockengen, de rietlanden van Bijlenveld, biedt bijvoorbeeld kansen en om een 

extensieve recreatieve groene ontwikkeling te laten plaatsvinden. Deze potentie ontstaat door de 

aantrekkelijke natuur, de aanwezigheid van bewoners, faciliteiten, parkeerplaatsen en een goede 

ontsluiting. Het is hierbij belangrijk recreatie goed af te stemmen met ecologie en historie. Deze 

ontwikkeling verdient verdere aandacht in een uitvoeringsplan/onderzoek.   

 

Buitenplaatsen
 - Bij grote groenvoorzieningen en buitenplaatsen zijn plattegronden gewenst die informatie over 

het gebied verschaffen. Dit komt ten gunste van de recreatie. (Fietsersbond);

Droogmakerij
 - In de Bethunepolder kunnen ontwikkelingen van speelbossen/tuinen voor kinderen 

gecombineerd worden met reeds geplande en ingezette natuurontwikkelingen in de polder. 

Veenplassen en zandwinplassen
 - “Opstellen gebiedsuitwerking natuur en recreatie Kievitsbuurt.”  

In deze gebiedsuitwerking een oplossing zoeken voor het afkalven van de oevers en de 

handhaving van niet toegestane recreatieactiviteiten.  Momenteel wordt hiervoor een plan 

gemaakt voor zowel het zuidelijke alsook het noordelijke deel van het gebied. In het zuiden 

wordt de nadruk gelegd op ecologie. In het noorden wordt samen met de bewoners een plan 

ontwikkeld, waarbij ook gekeken wordt naar een alternatieve inrichting van de oevers. 

 - “Maarsseveenseplassen, het entreegebied heeft de potentie ontwikkeld te worden als recreatieve 

toegangspoort, wat betekent dat dit gelet op de bereikbaarheid en parkeermogelijkheden 

het startpunt kan zijn voor recreatieve routes met bijbehorende benodigde recreatieve en 

informatieve voorzieningen.”

 - De ontwikkeling van een dergelijk entreegebied verdient verdere aandacht en uitwerking. Het is 

bijvoorbeeld belangrijk bij de inpassing van de parkeerplaats en overige faciliteiten het geheel 

goed in de omgeving te passen. Het is sterk aan te bevelen gebruik te maken van de reeds 

aanwezige boom- en beplantingsstructuren.  
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 - Er zijn kansen voor recreatievaart en watersportrecreatie bij de Strook. Dit zal recreatie in het 

gebied laten toenemen.

 - Deze groene recreatieve kans heeft wel als gevolg dat dit negatieve kan hebben in relatie tot 

ecologie en landschap. Beiden zullen in meer of mindere mate beïnvloed worden door de 

recreatieve toestroom - denk aan afkalving van oevers, verstoring van ecologische habitat e.a..  

 - Afstemmen mogelijkheden voor recreatief medegebruik ter hoogte van de petgatenlandschap 

(veenplassen) met natuurfunctie. 

Bij de koppeling van recreatie met natuur is het raadzaam een uitwerkings- of vervolg opgave 

op	te	stellen,	waarbij	de	natuurwaarden	en	recreatieve	waarden	locatiespecifiek	worden	bekeken.	

Een mogelijke uitwerking zou dan kunnen zijn  een recreatieve zonering in de veenplas, zoals een 

rondvaartroute.

Veenweidegebied
 - “Door verbreding van agrarische bedrijven richting recreatieve functies kunnen er meer 

aantrekkelijke kleinschalige recreatieve activiteiten komen in het gebied.” Bij museumboerderij 

Vredegoed is een deel van de weidepercelen omgezet naar de bestemming natuur. De percelen 

zijn vanuit de boerderij met een gids te bezoeken.

 - Andersom kunnen er ook mogelijkheden worden gezocht voor recreatief medegebruik ter 

hoogte van de veenweidelandschappen met natuurfunctie.

 - Aan de zuidzijde van de Gageldijk kan meer gewerkt worden met erfbeplanting, met name bij 

kleinere bedrijven. Door toepassing van verschillende erfafscheidingen, zowel hekwerken als 

diverse soorten beplanting, ontstaat een rommelige aanblik (Landschap erfgoed) 

Aan de zuidzijde van de Gageldijk kan meer gewerkt worden met erfbeplanting, met name bij 

kleinere bedrijven (Landschap Erfgoed) 

OS Maarssen

W+B

LOP Maarssen (p.81)

W+B

LOP Maarssen (p.33,81)

& LOP BL (p. 50,60,62)

OP BL (p. 50,60,62)

Gebiedskenner

Bron Kansen (vervolg)
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5
VISIE GROENSTRUCTUUR 

In dit hoofdstuk wordt per deelgebied een visie op de groenstructuur gegeven. Deze is opgesteld door de 
kansen, kwaliteiten en knelpunten van de vier groenstructuren uit het voorgaande hoofdstuk, integraal te 
beschouwen.	Daarmee	zijn	groene	ontwikkelingen	geïdentificeerd	die	de	structuur	versterken	en	borgen	in	
de toekomst.  De visie geeft handvatten, richtlijnen en aanbevelingen om de groenstructuren te borgen en 
versterken in de toekomst. 

Dit hoofdstuk wordt afgesloten met algemene adviezen die gemeentebreed van toepassing zijn op het 
groen. 

 historische groenstructuur

 (integrale) visie op de groenstructuur

 ecologische groenstructuur

 verkeersgroenstructuur

 recreatieve groenstructuur

 - functies en kenmerken

 - kansen, kwaliteiten en knelpunten

 - functies en kenmerken

 - kansen, kwaliteiten en knelpunten

 - functies en kenmerken

 - kansen, kwaliteiten en knelpunten

 - functies en kenmerken

 - kansen, kwaliteiten en knelpunten

Afbeelding 5.1 Integrale visie gevormd door samenvoegen van de verschillende groenstructuren
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Afbeelding 5.2 Visiekaart groenstructuur Maarssenbroek
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5.1  Visie groenstructuur Maarssenbroek

De visie van Maarssenbroek richt zich op behoud en versterken van de groenzone, verzorgen 
van continuïteit in de boomstructuur, aanbrengen van groene accenten en het realiseren van een 
aaneengesloten ecologisch netwerk.

Behoud en versterken van het groene park
De groene parkzone gelegen, langs de westrand van Maarssenbroek, is het grootste aaneengesloten 
groengebied van de dorpskern. Deze zone is hoogwaardig door de verschillende geïntegreerde functies, 
zoals kinderboerderij en speelspoor, in combinatie met groendiversiteit, in soort, wasdom en oppervlakte.  
Dit maakt het gebied waardevol voor ecologie, recreatie en schermt tenslotte het verkeer op de A2 
af.  Verder kent het zuidelijke deel van het wijkpark een historische eendenkooi. Het is belangrijk deze 
kwaliteiten te borgen en versterken met inrichting en beheer. Behouden van zichtlijnen door het op maat 
houden van het groen en onderhoud van de wandelpaden is sterk aanbevolen. Het is verder belangrijk het 
aaneengesloten karakter van de zone te borgen, middels verbod op rode ontwikkelingen in deze zone. 
Het is wenselijk de parkzone uit te breiden door opwaardering van het braakliggende noordelijke 
terrein. Vorm het terrein om door aanleg van een hoogwaardige onderbeplanting in combinatie met een 
struinroute. Dit zorgt voor ontsluiting van een ecologisch en recreatief gebied dat direct aangesloten is op 
de bestaande groenstructuren.  

Tenslotte is het raadzaam het historische waterlichaam, de Haarrijn, langs de noordrand van Maarssenbroek 
beleefbaar te maken door aanleg en beheer van een struinpad over de dijk. Sluit vervolgens deze 
struinroute aan op het noordelijke te ontwikkelen terrein zodat een aaneengesloten recreatief 
wandelgebied van en naar het Amsterdam-Rijnkanaal ontstaat.

Continuïteit in de verkeersgeleidende boomstructuur
Door verschillende onderbrekingen in boomstructuren op te vullen wordt een aaneengesloten en continu 
boomstructuur gevormd die de stedenbouwkundige opbouw ondersteunt. De linkerpagina laat zien waar 
opvullen van de structuur noodzakelijk is. 

Het is aansluitend aanbevolen het spaarzame groen ter hoogte van het stationsgebied meer massa mee te 
geven zodat de continuïteit van de rondweg te versterkt word.

Verkeersgeleidende boomstructuren afstemmen op stedenbouwkundige hoofd- en nevenstructuur
Het is wenselijk onderscheid tussen hoofd- en nevenstructuur duidelijker te maken om de 
stedenbouwkundige structuur te ondersteunen. Geef de rondweg in Maarssenbroek een uniform karakter, 
door maat en soortkeuze. Door gericht beheer en inrichting is het raadzaam de nevenstructuur minder 
zwaar te maken. 

Aanbrengen groenaccenten ter hoogte entrees
Verder is het aanbrengen van accentbomen ter hoogte van kruisingen van neven- en hoofdstructuren 
aanbevolen. Daarmee worden toegangen tot wijken en/of de kern benadrukt en de stedenbouwkundige 
opbouw aangezet. Het is belangrijk de stedelijke entree functie van de Burgemeester Waverrijnweg te 
benadrukken met accentgroen ter hoogte van de rotondes. Daarnaast is aanbevolen de wijkentrees vanaf 
de rondweg te benadrukken met een accentboom.

Realiseer een aangesloten ecologisch netwerk
Zorg voor aansluiting van de groene parkzone, een belangrijk ecologische kerngebied, met het overige 
groen- en blauw in de kern, zodat een aaneengesloten netwerk ontstaat. 
Zorg dat in het aansluitende netwerk van blauw/singels dat mogelijke barrières (zoals dammetjes) worden 
opgeheven zodat ecologische verspreiding wordt gestimuleerd. Verder is het wenselijk de doorsnijding van 
het wijkpark door de Burgemeester Waverrijnweg te verzachten voor ecologie. Richt daarvoor de huidige 
passage ecologisch in. 
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Afbeelding 5.3 Visiekaart groenstructuur Maarssendorp
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5.3.  Visie groenstructuur Maarssendorp

Voor de visie van Maarssendorp geldt dat bestaande kwaliteiten van de openbare landgoederen 
geborgd worden, continuïteit in  de boomstructuur wordt hersteld en groene accenten ter hoogte van 
entreegebieden worden aangebracht. Tenslotte is ten behoeve van ecologie het aanbevolen een stedelijke 
ecologische verbindingszone te realiseren. 

Borgen bestaande kwaliteiten openbare landgoederen 
De landgoedtuinen van  Goudestein Doornburg en Vechtenstein vormen belangrijke groenzones in 
Maarssendorp. Alle drie hebben een recreatieve, ecologische en historische functie en waarde.  Het is 
belangrijk deze in de toekomst te borgen en waar mogelijk te versterken door onderhoud en inrichting. 
Voor recreatie is borgen van de toegankelijkheid van het wandelgebied van belang, het onderhoud op 
maat te houden en de zichten in de landgoedtuinen behouden.  Verder is bij het aanplanten van vegetatie 
belangrijk de keuze af te stemmen op inheemse en historisch juiste soorten.

Continuïteit in verkeersgeleidende boomstructuren
Voor Maarssendorp is het belangrijk hoofdontsluitingswegen meer aandacht te geven. Allereerst kennen 
belangrijke routes geen sterke begeleiding door bomen, zoals deel van de Binnenweg, Parkweg en Huis Ten 
Boschsstraat. Het is wenselijk de boomstructuur hier aan te zetten door aanplant of het aanwezige groen 
meer massa te geven. Daarnaast is het aanbevolen het westelijke deel van dr. Plesmanlaan een passende 
inrichting te geven. Zorg dat de historische boomstructuur terplekke in de toekomst een statige aanblik 
krijgt die past bij een hoofdontsluitingsweg. Bied bij de herinrichting daarnaast ook genoeg groeiruimte 
voor de bomen.

Verder is het wenselijk de onderbroken historische boomstructuur langs de Diependaalseweg terug te 
brengen. Daar waar ruimte is gebruik maken van een dubbele laanbeplanting en dat onmogelijk is dan 
kiezen voor eenzijdige beplanting. 
Algemeen geldt voor de inpassing van begeleidend groen in Maarssendorp, daar waar ruimte is 
parkachtige stroken toepassen met dubbele beplanting. Dit moet gecombineerd worden met een lage 
onderbeplanting van bodemdekkers en vaste planten zodat zicht op de omgeving behouden blijft en 
verkeersveiligheid niet in het gedrang komt. 

Breng groene accenten aan ter hoogte van de entrees 
Het is wenselijk groene accenten toe te passen ontsluitingswegen tot Maarssendorp.  Verschillende 
rotondes die toegang tot de dorpskern verlenen in toekomst een passende inrichting geven. De 
verschillende rotondes die de toegang tot Maarssen-dorp markeren kunnen in de toekomst meer aandacht 
gegeven worden door passende inrichting en beheer. Door deze belangrijke infrastructurele knooppunten 
een groen accent mee te geven wordt de entree functie van het dorp benadrukt. Voor Maarssen-dorp 
zijn de volgende entrees belangrijk, ter hoogte van de Waverijnweg, als entree vanuit Breukelen over de 
Straatweg, de rotonde aan de dr. Plesman vanuit het buitengebied van Maarssen en de twee rotondes aan 
de N404 op de Sweserengseweg vanuit Utrecht en de ring van Utrecht. 

Ontwikkel een stedelijke ecologische verbindingszone
Om de huidige ecologische groenstructuur te versterken zijn er kansen in het optimaliseren en realiseren 
van een groene verbinding tussen de brug richting Maarssenbroek en het park Vechtenstein. Door de 
stenige wijk, die wordt ingesloten door de Kerkweg, Binnenweg en Straatweg, te vergroenen ontstaat een 
groter aaneengeschakeld ecologisch groengebied. Door het beheer in te zetten op bloem- en soortenrijke 
oevers, bermen en geleidelijke overgangszones in openbaar groen binnen deze zone, kan de verbindende 
werking van deze zone worden hersteld en versterkt. Stimulering vanuit overheid of gemeente om de 
particuliere tuinen om te vormen naar ecologisch waardevolle plekken kan ook uitkomst bieden. 
Om de ecologische waarde versterken is het belangrijk groene en waarnodig blauwe verbindingen te 
realiseren met het buitengebied. Het aanleggen of omvormen van bestaande passages onder grote 
barrièrevormende infrastructuur zoals de N230 is waardevol voor grondgebonden fauna.  
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Afbeelding 5.4 Visiekaart groenstructuur Breukelen
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5.3. Visie groenstructuur Breukelen

De groenstructuurvisie van Breukelen richt zich op het versterken van noord-zuid gerichte bovenlokale 
groenstructuren als de Straatweg en de oever van het Amsterdam Rijnkanaal. Daarnaast is het 
vergroenen van het centrum een streven. Tot slot is het versterken van de beleefbaarheid van historische 
groenstructuren als de Kerkvaart en de landgoederen ten noorden en zuiden van de kern een opgave.

Versterking van verkeersgeleidende bovenlokale infrastructuur
Het is de ambitie continuïteit en herkenbaarheid na te streven in het gebruik van het verkeersgeleidende 
groen en hierbij de stedenbouwkundige opbouw van de kern te versterken. Om de herkenbaarheid 
en oriëntatie van de kern te bevorderen is het aanbevelenswaardig verkeersbegeleidend groen langs 
bovenlokale infrastructuur te versterken en entrees langs deze wegen accenten mee te geven.

Door het verzorgen van continuïteit in de verkeersgeleidende structuur wordt de stedenbouwkundige 
opbouw ondersteund. Het is om deze reden wenselijk gaten in boomstructuren aan te vullen en eenheid 
te verzorgen door een passend groensortiment.  Een voorbeeld hiervan is de onderbroken boomstructuur 
langs de Straatweg ter hoogte van het centrum aan te vullen. Door aanplant of het huidige groen meer 
massa te geven wordt de begeleidende werking en het groene karakter versterkt. Voor historische 
groenstructuren zoals de Straatweg geldt dat het sterk aan te bevelen is bij aanplant rekening te houden 
met de juiste beplantingskeuze met een inheems karakter. Herkenbaarheid kan tevens worden versterkt 
door het gebruik van groenaccenten. Plekken die zich hier voor lenen zijn bijvoorbeeld de rotonden en 
kruisingen langs de wegen Brugoprit en Straatweg. 

Versterking van een krachtige groene overgangszone rondom de kern
Breukelen wordt omsloten door hoogwaardige groenstructuren. Ten noorden en zuiden betreft dit de 
landgoederen Neijenrode en Oud Over. Het is vanuit historische belevingswaarde en recreatie wenselijk 
de beleefbaarheid te versterken door toegankelijkheid en zicht te vergroten. Het landgoed Over Holland 
is publiek toegankelijk en goed onderhouden, wat erg wordt gewaardeerd door de bezoekers. Vanuit 
bewoners is ook de wens geuit landgoed Neijenrode, ten zuiden van Breukelen, vaker of het liefst zelfs 
permanent publiekelijk open te stellen.  
Ook de oostelijke en westelijke groene randen van de kern bieden kansen voor versterking  van de 
groenstructuur.  In het oosten is de Vecht reeds beleefbaar vanaf het zandpad. Echter in het westen 
wordt de Vecht ontnomen aan het zicht door bebouwing en privé groen. Het verdient sterkt de aandacht 
de beleefbaarheid van de Vecht daar waar mogelijk langs de oostrand te versterken. Inzetten op een 
betere toegankelijkheid en aantrekkelijker verblijfskwaliteit op de plekken welke wel publiek zijn (kruising 
Herenweg - Straatweg en landgoedtuin Boom en Bosch) is aanbevelenswaardig.

De westelijk rand, welke gevormd wordt door de oever van het Amsterdam Rijnkanaal, biedt veel 
potentie tot waardevermeerdering. De oeverzone biedt veel potentie als ecologische verbindingszone en 
recreatiegebied door de ligging aan het kanaal en de omvang van het areaal.  Echter is de huidige inrichting 
van de zone daar niet op afgestemd. 
Zorg daarom met alternatieve inrichting en beheer voor omvorming van het aanwezige monoculturele 
groen naar een diversere groenzone met bomen en bloem- en kruidenrijke onderbeplanting een kruiden- 
en bloemrijke berm.  Hierdoor ontstaat niet alleen een ecologische verbindingszone met het buitengebied 
(noordelijke buitengebied en zuidelijke buitengebied), maar ook een aantrekkelijke parkboulevard. 

Het is zeer wenselijk een eventuele herinrichting  aan te sluiten op het bestaande ecologische netwerk, 
zodat de uitwisseling van soorten wordt bevorderd. Dit kan bijvoorbeeld door omvorming van de stenige 
straat ter hoogte van de Schepersweg naar een gevarieerde groene strook om zo aan te sluiten op het 
groen langs het Bisschopswater.
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Een groen stedelijk raamwerk als kapstok
Binnen de kern is er de potentie het stedelijke groene raamwerk te verstevigen. Met de aanwezigheid van 
het groen langs de Gerard Splinter van Ruwiellaan en Gijsbert van Nijerodestraat in het noordelijk deel van 
de kern en de singelstructuur langs de straten Keizerskroon en Vrouwenmantel in het zuidelijk deel van de 
kern is een groen raamwerk in deze delen van de kern al sterk aanwezig.

Het is juist in het centrale deel van de kern waar de groenstructuur kan worden versterkt. Naast dat dit 
vergroening biedt in het centrale deel zorgt dit voor samenhang tussen de noordelijke en zuidelijke 
stedelijke groenstructuren en verbindt dit het Amsterdam rijnkanaal met de Vechtzone. Dit zorgt voor 
meerwaarde voor ecologie en recreatie. In het centrale deel liggen kansen door bijvoorbeeld de Kerkvaart 
op te waarderen.  Dit kan gedaan worden door bijvoorbeeld daar waar mogelijk de noordelijke oevers te 
voorzien van meer natuurvriendelijke oevers of drijvende oevers. Daarmee wordt gelegenheid gecreëerd 
voor dieren om te migreren, in en uit te treden, maar ook beschutting en rust op te zoeken. Tevens draagt 
dit bij aan het groene beeld van de kern. Daarnaast is het aanbevelenswaardig om straatbomen de ruimte 
te geven en daar waar aanwezig in te zetten op groeiplaatsverbetering en daar waar mogelijk bomen toe te 
voegen	bij	straatprofielen	die	dit	toelaten	(o.a.	Marijkestraat).
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Afbeelding 5.5 Visiekaart groenstructuur Loenen aan de Vecht
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5.4. Visie groenstructuur Loenen aan de Vecht

De visie op de groenstructuur van Loenen aan de Vecht richt zich op het borgen en versterken van het 
noordelijke	stedelijk	groennetwerk	van	het	Hoefijzer	en	de	stedelijke	continuïteit	en	herkenbaarheid	van	
bovenlokale infrastructuur.

Versterken	van	groennetwerk	rondom	het	Hoefijzer
De	belangrijkste	groenzone	in	de	dorpskern	is	het	fijnmazige	groene	park	dat	uitwaaiert	over	de	wijk	
Hoefijzer.	Het	groen	wordt	door	de	bewoners	intensief	gebruikt	als	aaneengesloten	wandelzone	aan	de	
voordeur. Het gebied is autoluw en vormt een veilige en aantrekkelijke speelomgeving. Daarnaast kent de 
groenzone een ecologische waarde door de aanwezige groendiversiteit in wasdom en soort.  

Deze kwaliteit behouden en versterken is daarom belangrijk. Het is dan ook aanbevelenswaardig dat lokale 
ontwikkelingen het groengebied niet versnipperen, zoals uitbreiding van bebouwing en verharding  of 
omvorming van publiek naar privé eigendom. Dit zal de recreatieve en ecologische kwaliteiten van het 
gebied namelijk verminderen. 

Het autoluwe karakter biedt kansen om ter plaatse de recreatieve en ecologische kwaliteit een impuls te 
geven. Door op verschillende plekken groene speelvoorzieningen in het groen aan te leggen ontstaat een 
aaneengesloten veilig en rustig speelnetwerk. Door dit op een natuurlijk manier met speelaanleiding  te 
doen, worden kinderen spelenderwijs in contact gebracht met de natuur iets dat het speelbeleid van de 
gemeente, ondersteund. Verder is het ter plaatse belangrijk te streven naar een duurzame groene inrichting 
met inheemse soorten, ecologisch beheer toepassen en de aanwezige groendiversiteit borgen. Daarmee 
worden de ecologische waarden van de parkzone als kerngebied versterkt. 

Versterking van de groene beleving van bovenlokale infrastructuur
Het is de ambitie door middel van aanbrengen van continuïteit, uniformiteit en verbijzonderingen in de 
groenstructuur de groene beleving van bovenlokale infrastructuur te versterken. Dit zorgt voor een goede 
stedelijke oriëntatie en geleiding. 

Door het verzorgen van uniformiteit en continuïteit in de groenstructuur worden ontsluitingswegen 
ruimtelijk en stedenbouwkundig benadrukt. Uniformiteit en eenheid in beeld kan gerealiseerd worden door 
op elkaar afgestemde vegetatiekeuze, door een goede soort- en maatkeuze. Dit is bijvoorbeeld wenselijk 
voor	het	begeleidende	groen	langs	de	rondweg	Hoefijzer.	Terplekke	kan	meer	kleur,	eenheid	en	overzicht	in	
de groenstructuur worden aangebracht, hetgeen bijdraagt aan rust en samenhang. 

Continuïteit in beeld kan verzorgd worden door gaten te vullen in doorlopende groenstructuren. In 
sommige gevallen is  een combinatie van uniformiteit en continuïteit nodig zoals bijvoorbeeld voor de 
historische groenstructuur langs de Rijksstraatweg ter hoogte van het centrum.  Het verdient de aandacht 
ter plekke de structuur aan te vullen met passende inheemse historische boomsoort (kastanje of eiken). 
Deze maatregelen zullen de uitstraling van de historische hoofdverbindingsweg verbeteren. 

Door het aanbrengen van verbijzonderingen in de groenstructuur wordt herkenning en oriëntatie verbeterd. 
Zo kent het en westen en zuiden van het dorp geen herkenbare groene entrees. Het is daarom wenselijk de 
bestaande boomstructuur door te zetten tot aan de splitsing van de N402, zodat een groen portaal wordt 
gevormd. 
Voor de westelijke entree is het raadzaam de aansluiting van de Basterlaan met N402 aandacht te geven 
door een accentboom te plaatsen zodat de toegangsfunctie benadrukt wordt. Verder draagt bijvoorbeeld 
aanbrengen	van	accentbomen	ter	hoogte	van	de	verschillende	woonerveningangen	van	het	Hoefijzer	bij	
aan de oriëntatie. 
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5.5. Visie groenstructuur buitengebied Stichtse Vecht

De visie op de groenstructuur van het buitengebied richt zich op het behoud en de ontwikkeling van 
karakteristieke historische groene en blauwe structuren, beleefbaar maken van militair erfgoed. 

Zet in op versterking van het historisch landschap als kenmerkende drager van de gemeente
De visie op de groenstructuur van het buitengebied richt zich op een integrale samenhang van de 
verschillende groene kwaliteiten. Hierbij is het belangrijk karakteristieke historische groene en blauwe 
structuren te behouden en waar mogelijk te versterken, militair erfgoed beter beleefbaar te maken en 
ecologische gebieden beter met elkaar te verbinden.

Zet in op versterking van het historisch landschap als kenmerkende drager van de gemeente
Stichtse Vecht kent een waardevol buitengebied doordat het een diversiteit aan historische landschappen 
kent waaronder enkele voor Nederland unieke elementen zoals de enige overgebleven veengebied met 
vier zichtbare ontginningsslagen ten noorden van Kockengen. Deze unieke kwaliteit onderscheid Stichtse 
Vecht van vele andere gemeentes. Het is daarom belangrijk karakteristieke historisch landschap en erfgoed 
te behouden en te versterken. Deze historisch groene onderlegger biedt het buitengebied namelijk een 
aantrekkelijk en volwassen waardevolle basis voor verschillende functies als recreatie (o.a. belevingswaarde), 
ecologie (o.a. migratie en fourageren) maar ook verkeer (o.a. oriëntatie en geleiding).

De landschaptypen, zoals het veenweidelandschap, weidelandschap, stroomruggenlandschap van de Aa, 
Angstel en Slootdijk, het stroomruggenlandschap Vecht en Veenplassen zoals de Kievietsbuurt zijn sterk 
gerelateerd aan de karakteristieke culturele ontstaansgeschiedenis en zijn daarnaast van waarde bij de 
landschappelijke en recreatieve beleving. Het is daarom aanbevelenswaardig landschap en historie vroeg 
in ruimtelijke gebiedsprocessen, zoals infrastructuur en bebouwingsopgave te betrekken om een optimale 
integrale afweging te stimuleren waar deze historisch landschappen goed in zijn ingebed. Bekijk eisen en 
wensen	locatiespecifiek	en	leg	deze	vast	in	een	uitwerkingsplan.		Zorg	bijvoorbeeld	voor	aansluiting	op	
aanwezige inheemse beplantingsstructuren door soortkeuze en maat. Behoud verder de kenmerkende 
verkavelingpatronen.	Vanuit	historisch	perspectief	is	het	bijvoorbeeld	wenselijk		het	wegprofiel	in	het	
veenweide gebied waar mogelijk smal te houden en niet zichtbaar te verbreden, zodat dit past bij het 
karakter van het landschap.  Vanuit deze invalshoek heeft het bijvoorbeeld de voorkeur bij herinrichtingen 
van wegen de bermen te verstevigen met puinfunderingen onder de wegbermen, in plaats van verbreding 
van de asfaltlaag te realiseren.

Voor het militaire erfgoed in de gemeente geldt dat er kansen liggen in het beter beleefbaar maken van de 
Hollandse Waterlinie en het ontsluiten van cultuurhistorische waardevolle kades of het koppelen van een 
educatieve en recreatieve functies aan deze cultuurhistorische  elementen en patronen.  Het openhouden 
van de schootsvelden is wenselijk voor de beleefbaarheid van de fortwerking, evenals het versterken van 
de hoofdweerstandslinie en het openhouden van de inundatievelden.  Fort Nieuwersluis is een kansrijk 
object voor een dergelijke uitwerking. De inundatievelden in de directe omgeving zijn namelijk volgegroeid 
door landgoederen. Met een inrichtingsplan kan een gebiedsuitwerking gemaakt worden. Het is daarbij 
belangrijk de eigenaren van de landgoederen te betrekken in dit proces. 

De gemeente Stichtse Vecht kent een groot aantal historische landgoederen, die sterk bijdragen aan 
de historische identiteit en recreatieve belevingswaarde van de Vechtzone. Het is daarom wenselijk de 
zichtbaarheid van de landgoederen en de toegankelijkheid van en zicht op de Vechtoevers te borgen 
en waarnodig te versterken. Historisch gezien lag er namelijk een jaagpad langs de Vecht  en deze 
werd vrijgehouden van oeverbeplanting om trekvaart mogelijk te maken. Een algemeen geldende 
wens is het behouden, versterken en waarnodig terugbrengen van de historische pronkfunctie van de 
oorspronkelijke voorkanten van de landgoederen aan de Vechtzijde. Momenteel zijn de landgoedranden 
vaak volgegroeid en dit zorgt ervoor dat het landgoed niet zichtbaar is. Vaak vanuit privacyoverwegingen, 
maar soms door gebrek aan onderhoud. Versterk de beleving van de Vecht door spaarzaam om te gaan 
met oeverbegroeiing. Daarentegen is opgaande beplanting aan de buitenzijde van de wegen direct aan 
de Vecht wel wenselijk. Dit zorgt ervoor dat de rivier als ruimtelijke en landschappelijke structuur wordt 
benadrukt. 
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Eigendomsoverdracht, vergunningsprocedures en bestemmingsaanvragen vormen hierin een kans om 
afspraken en mogelijkheden te verkennen, zoals alternatief (groen) beheer en inrichting, met als doel de 
karakteristieke zoals zicht op het landgoed te versterken.  Verder ontstaat bij publieke openstelling van de 
landgoederen de vraag naar meervoudige ontsluiting, zodat bereikbaarheid en doorstroming versterkt 
worden en een landgoed geen doodlopend gebied is maar onderdeel wordt van routes. Sluit hierbij 
aan op het bestaande padenstelsel en leg waar nodig paden aan in het aangrenzende gebied om een 
aaneengesloten wandelgebied te realiseren.

Zorg voor goede inpassing en inrichting van sportterreinen
Zorg voor een goede inpassing van sportterreinen door middel van een groene zoom. Kies hiervoor 
inheemse vegetatie die past bij Vechtzone, zoals essen-iepenbos, het elzenbos-essenbos en het beuken-
eikenbos. Inrichting door middel van een zoom vermindert zicht- en geluidsoverlast en gaat daarbovenop 
lichtvervuiling tegen voor nabijgelegen woningen en ecologie. Door in deze zone openbare functies als 
moestuinen, speelaanleidingen en sportparkoers integraal te combineren in een parkzone kan tevens de 
gebruikerswaarde worden verhoogd. Een goed voorbeeld om hiervoor een vervolguitwerking te doen is 
de uitbreiding van het sportterein ten noorden van Loenen. Hierbij is het aanbevelenswaardig een goede 
inrichting te onderzoeken en te kijken naar de wenselijkheid van recreatieve meekoppeling.

Optimaliseer overgangszones tussen kern en buitengebied
Voer ecologische optimalisatie (zie hoofdstuk 6 voor een toelichting op ecologische optimalisatie) uit 
op de landschappelijke overgangszones rondom kernen die verbindingen vormen tussen natuurgebied 
en stedelijke ecologisch netwerk van de bebouwde kernen. Hiermee wordt een betere uitwisseling van 
soorten tussen stedelijk gebied en buitengebied mogelijk en wordt bijgedragen aan natuurbeleving in de 
overgangsgebieden.
Bijvoorbeeld de zone rond de Maarsseveenseplassen en Wilgenplas van circa 1 km breed waar ecologische 
corridors tussen het stedelijk ecologisch netwerk en het aangesloten natuurgebied, geoptimaliseerd en 
verbreed kunnen worden. De landschappelijke zone tussen Maarssen en Breukelen, waar de Haarrijn in ligt, 
heeft ook veel potentie als grootschalige ecologische verbindingszone doordat dit de eerste groene zone 
van west naar oost is ten noorden van Utrecht en Maarssen welke twee grote groengebieden verbindt.

Verminder en verzacht bestaande ecologische barrières 
Het huidige ecologisch netwerk van de gemeente is groot en kwalitatief hoogwaardig. Echter op essentiele 
plekken zitten er barrières in het ecologisch netwerk. Hierin vormt de infrastructuur bundel van de A2, het 
spoor en het Amsterdam-Rijkanaal de grootste barrière. Het verminderen van deze barrièrewerking is van 
belang voor de gemeentelijke soortenuitwisseling, maar ook op bovengemeentelijk niveau.  
Om hier een bijdrage aan te leveren kunnen is het wenselijk meer grootschalige ecopassages bij 
bovenlokale infrastructuur als de A2, N230 en het spoor te realiseren of bestaande ecopassages 
optimaliseren. Een mogelijkheid hiervoor is de parallel aan de N201 en Oukoop gelegen ecopassage onder 
de A2 door te optimaliseren voor landgebonden fauna. Tevens kan er grote meerwaarde worden behaald 
door een nieuwe pasage aan te leggen ter hoogte van de Aa en de Angstel.

Aansluitend hierop dient ook het Amsterdam Rijnkanaal beter passeerbaar te worden gemaakt. Om hier 
een bijdrage aan te leveren, kunnen meer natuurvriendelijke oevers en/of fauna uittreedplaatsen langs 
het Amsterdam Rijnkanaal worden gerealiseerd. Hierdoor wordt het kanaal passeerbaar voor zoogdieren 
zoals reeën en andere middelgrote zoogdieren. In combinatie hiermee zijn faunapassages die de overige 
infrastructuur (A2 autosnelweg) passeerbaar maken noodzakelijk. De combinatie van maatregelen zorgt 
dat het westen wordt verbonden met het oosten voor landgebonden fauna. Op bovengemeentelijk niveau 
zorgt dit voor een ecologische verbinding tussen de Utrechtse heuvelrug en het Groene Hart. 
Aanvullende kunnen oevers van wateren als de Nieuwe Wetering, Oude Aa, de Kerkvaart en de Haarrijn 
worden geoptimaliseerd voor landgebonden fauna. Dit kan door het realiseren van meer natuurvriendelijke 
oevers of fauna uitreedplaatsen lags deze wateren. Ook zijn loopplanken over watergangen langs 
aanwezige bruggen bij deze wateren sterk aanbevolen voor de verspreiding van fauna. 
Optimaliseer (hoofdstuk 6 optimalisatie ecologie) en versterk het KRW netwerk door overgangen tussen 
land en water van natuurvriendelijk te beheren. Daarmee ontstaat naast het aanwezige robuust blauwe 
netwerk (KRW) een aaneengesloten groen netwerk dat verschillende delen van de gemeente met elkaar 
verbindt. 
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Groen als verkeersbegeleidende basiskwaliteit voor bovenlokale infrastructuur
De meeste verkeersbegeleidende bovenlokale infrastructuur in de gemeente wordt gekenmerkt door een 
opgaande groenstructuur. Dit zorgt ervoor dat het netwerk van bovenlokale infrastructuur geleid wordt, 
herkenbaar is en bijdraagt aan de oriëntatie. Het is daarom aanbevelenswaardig te streven naar een 
continue en aaneengesloten netwerk dat de bovenlokale infrastructuur begeleid.
Als voorbeeld is het voor het Amsterdam-Rijnkanaal wenselijk de kenmerkende laanbeplanting te 
behouden en gaten aan te vullen. Bomen langs het kanaal hebben namelijk een sterke ruimtelijke 
werking en benadrukken het bovenlokale belang van het kanaal. Omdat de bomen momenteel op een 
grondlichaam met waterkerende functie staan is het wenselijk in samenspraak met Rijkswaterstaat een visie 
te ontwikkelen hoe de groene begeleiding in de toekomst kan worden geborgd in goede afstemming met 
waterveiligheidseisen. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de straatweg. Het is raadzaam onderbrekingen in de 
historische boomstructuur van de Straatweg e aan te vullen met soorten die van oorsprong thuishoren in 
de Vechtzone, zoals elzen, iepen, essen, beuken en eiken. 
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5.6. Algemene aanbevelingen

In deze paragraaf zijn enkele algemene aanbevelingen opgenomen die gemeentebreed van toepassing zijn.  
Ten eerste worden aanbevelingen opgedaan voor beheeroptimalisatie ten behoeve van ecologie. Verder 
worden aanbevelingen gedaan voor spelen in het groen en de beleefbaarheid van de landgoederen in de 
gemeente.

Optimalisatie van beheer ten behoeve van ecologie
Voor de ecologische groenstructuur in Stichtse Vecht zijn enkele algemeen geldende aanbevelingen 
geformuleerd. Het gaat om aanbevelingen die gelden voor groenstructuren in het buitengebied, maar ook 
in de kernen. Het is ten aanzien van de ecologische groenstructuur van Stichtse Vecht wenselijk om het 
beheer waar de situatie dat toelaat, te optimaliseren voor ecologie. Aanpassingen in beheer kunnen leiden 
tot een meerwaarde voor ecologie, natuurbeleving en in sommige gevallen kostenbesparing. 

Planten en dieren zijn gebaat bij structuurrijke biotopen waarin verschillende microklimaten aanwezig 
zijn. Een lokale afwisseling tussen graslanden en ruigtes biedt bijvoorbeeld al een grote meerwaarde 
voor insecten, vogels en zoogdieren [lit. 3]. De ambitie is om waar de situatie dit toelaat een geleidelijke 
en natuurlijke zonering te creëren van water en grasland naar opgaand groen (struweel en bos) [lit. 4]. 
Hierbij strevend naar bloem- en kruidenrijke oevers en bermen en gevarieerde overgangen van ruigte naar 
struweel en bos. In een dergelijke zonering kunnen grote aantallen soorten een geschikt leefgebied vinden.

Bermen, oevers en watergangen vormen geleidende en lijnvormige elementen in het landschap en vormen 
hiermee natuurlijke verbindingzones voor planten en dieren. Binnen gemeente Stichtse Vecht liggen 
honderden kilometers aan bermen en oevers. Door de bermen en oevers die binnen de ecologische 
groenstructuur vallen te beheren ten behoeve van ecologie (ecologisch beheer, kan een impuls worden 
gegeven aan biodiversiteit binnen deze zone. Binnen bebouwde kernen en recreatiegebieden wordt 
hiermee ook bijgedragen aan de natuurbeleving. 

Voor het vergroten van structuur en soortenrijkdom in graslanden en bermen en hiermee het versterken 
van de ecologische waarden, zijn verschillende methoden mogelijk. Een van de methoden is het aanpassen 
van het maaibeheer. Mogelijkheden ten aanzien van aanpassingen van het maaibeheer worden hieronder 
kort toegelicht. Houd bij de onderstaande mogelijkheden rekening dat dit geen generieke oplossingen 
betreffen, maar dat pleksgewijs moet worden beoordeeld waar welke maatregelen toepasbaar zijn.

 - Van klepelen naar maaien: klepelen is een vrij destructieve methode van maaien voor vrijwel alle fauna 
die	zich	graslanden	en	bermen	kunnen	bevinden	(insecten,	vlinders,	muizen,	amfibieën,	reptielen).	
Daarnaast wordt het maaisel bij deze methode ter plaatse ‘gehakseld ‘ en niet afgevoerd, hetgeen 
verruiging en een afname van de soortenrijkdom van graslanden en bermen in de hand kan werken.

 - Tijd van het jaar: door vroeg in het jaar te maaien krijgen kruiden meer kans tot ontwikkeling. Een 
kruidenrijke vegetatie is over het algemeen bloem- en soortenrijker en draagt bij de diversiteit van 
graslanden en bermen. Houd bij het vroeg maaien echter rekening met broedende vogels.

 - Maaifrequentie: door een lage maaifrequentie krijgt de vegetatie de kans een volledige 
ontwikkelingsfase te doorlopen en de mogelijkheid zaad te produceren, zodat de soort gedurende het 
volgende groeiseizoen weer tot bloei kan komen.

 - Afvoeren maaisel: door het afvoeren van het maaisel wordt organisch stof en nutriënten aan de bodem 
onttrokken. Een verschraalde bodem heeft doorgaans een grotere soortenrijkdom dan eutrofe milieus.

 - Faseren van het maaien in tijd en ruimte: Doorgaans worden bermen grotendeels tegelijk gemaaid, 
echter door het maaien te faseren in zowel tijd als ruimte (sinusbeheer en mozaïekbeheer) ontstaan 
structuurverschillen in graslanden, bijvoorbeeld in de vorm van jonge en meerjarige vegetaties. 
Hierbij  worden  delen  van  een  grasland  intensiever  gemaaid  en  worden sommige  delen periodiek  
overgeslagen. We adviseren om op grote aaneengesloten stukken grasland of brede bermen mozaïek- 
en/of sinusbeheer toe  te  passen. Gebieden  zoals  oostelijke kade van het Amsterdam-Rijnkanaal ter 
hoogte van Breukelen, of graslanden van grotere parken binnen de gemeente lenen zich hier mogelijk 
goed voor.
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Begrazing van bermen en graslanden kan ook bijdragen aan het versterken van ecologie. Begrazing 
heeft als doel hoogproductieve, concurrentiekrachtige plantensoorten terug te dringen [lit. 5]. Hierdoor 
krijgen laagproductieve, weinig concurrentiekrachtige soorten meer kans zich te ontwikkelen waardoor 
de soortenrijkdom wordt vergroot. Daarnaast draagt begrazing bij aan verschraling van graslanden 
en het vergroten van structuur en variatie in tijd en ruimte, doordat biomassa met daarin aanwezige 
voedingsstoffen wordt afgevoerd of herverdeeld [lit. 5]. 

Naast het aanpassen van beheer kunnen kleinschalige inrichtingsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld het 
verflauwen	van	oevers	(realiseren	van	een	meer	geleidelijke	overgang	van	water	naar	land),	een	bijdrage	
leveren aan de lokale soortenrijkdom. Door de realisatie van een geleidelijke overgang van water naar 
land, ontstaat ruimte voor de ontwikkeling van een rijke oevervegetatie, zodat de soortenrijkdom van de 
oeverzone kan toenemen.

Het ecologisch beheren van bermen en oevers kan op den duur bijdragen aan een natuurlijk ontwikkelde 
soortenrijke	vegetatie	en	biedt	een	grote	ecologische	meerwaarde	voor	diverse	insecten,	amfibieën,	vogels,	
vissen en reptielen. De concrete invulling van aanpassingen in beheer of kleinschalige inrichtingmaatregelen 
ten behoeve van ecologie is sterk afhankelijk van de lokale situatie en huidige omstandigheden. Voor 
een passend advies ten aanzien van de optimalisatie van het beheer van graslanden, bermen en oevers 
in gemeente Stichtse Vecht wordt aanbevolen een inventarisatie uit te voeren waarmee de huidige staat 
van bermen en oevers in kaart wordt gebracht. Vanaf zodat een passend advies kan worden gedaan over 
optimalisatie van het huidige beheer. 
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Speelaanleiding in het groen
Uit de analyse - uitgevoerd door de Gemeente Stichtse Vecht naar speeltoestellen -  komt naar voren dat de 
gemeente Stichtse Vecht in vergelijking met vergelijkbare gemeente in Nederland heel goed scoort op het 
gebied van speelvoorzieningen op het aantal en diversiteit. (Speelbeleid, Gemeente Stichtse Vecht, p.9) 
 
Het speelbeleid geeft aan dat vooral in nieuwe wijken door de hoge bouwopgave de speelvoorzieningen en 
de vrije ruimte in het gedrang zijn gekomen. Samen met de aanwezigheid van geparkeerde auto’s wordt de 
speelruimte voor kinderen sterk verminderd. Inwoners zien tevens dat de vraag voor extra parkeerplaatsen 
vaak ten koste gaat van de groenvoorzieningen of vrije speelruimte. Groene ruimte is vaak schaars in 
verstedelijkte gebieden en het is daarom belangrijk te borgen en waar mogelijk te versterken. 
Het speelbeleid heeft als doel om de huidige speelvoorzieningen een meer gevarieerd aanbod mee te 
geven, onder andere met speelaanleiding. Dit kan door te werken met spelinvulling, waarvan de invulling 
van de speelplek meer ruimte laat voor interpretatie van het gebruik, geprikkeld door de fantasie van de 
kinderen. Denk hierbij aan spelaanleidingen of speelnatuur iets dat in het speelbeleid ‘wordt erkend op 
pagina 13. Daarnaast kunnen (groene functies mee gekoppeld worden aan de speelplek. Denk aan functies 
t.b.v. voor waterberging, en/of een ecologische opgave. Door het meekoppelen van verschillende functies 
wordt de haalbaarheid, functionaliteit en betaalbaarheid vergroot. 

Op dit moment wordt door de gemeente middels het speelbeleid een uitwerking gemaakt op de 
speelvoorzieningen in de verschillende kernen. Daarbij wordt gekeken naar effectiever gebruik van de 
gemeentelijke gronden in relatie tot de vraag naar spellen. Het is in relatie tot deze ontwikkeling wenselijk 
om in te zetten op vergroening van stenige pleinen en waar mogelijk dit te combineren met spelen, zoals 
een speeltuin of speelaanleiding. Afstemming met het speelbeleid is noodzakelijk. Daarnaast wordt door de 
gemeente op dit moment onderzoek gepleegd naar vermindering van het aantal speelplekken, maar wel 
verhoging van de kwaliteit daarvan. Daarnaast wordt “natuurlijk spelen” door de gemeente als wenselijk 
gezien. 
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Borgen en versterken beleefbaarheid van buitens
De gemeente Stichtse Vecht kent een groot aantal historische buitenplaatsen. Deze buitenplaatsen dragen 
sterk bij aan de historische identiteit van de Vechtzone. De aanwezigheid en zichtbaarheid van deze buitens 
versterkt daarnaast óók de recreatieve waarde van de Vechtzone.

Het is daarom erg wenselijk de zichtbaarheid van de landgoederen te borgen en waarnodig te versterken. 
Een algemeen geldende wens is versterken en waarnodig terugbrengen van de historische pronkfunctie 
van de (voor)gevels. Door doorzichten te realiseren op het landgoed wordt de beleving en zichtbaarheid 
versterkt. Momenteel is dit een aandachtspunt aangezien de randzones van verschillende buitens zijn 
dichtgegroeid. Vaak vanuit privacyoverwegingen, maar soms ook door gebrek aan onderhoud. Hierdoor is 
de beleefbaarheid van de landgoederen niet altijd even sterk. 

Eigendomsoverdracht vormt een aanleiding om afspraken te herzien en mogelijkheden te verkennen, zoals 
alternatief (groen)beheer en inrichting met als doel zicht op het landgoed versterken, behouden of te 
realiseren.  
Verder ontstaat bij mogelijke openstelling van de landgoederen de vraag naar meervoudige ontsluiting, 
zodat de beleefbaarheid en bereikbaarheid worden versterkt. Dat betekent dat ervoor gezorgd moet 
worden dat er een lus of een andere manier is om de landgoedtuinen en -bossen in en uit te treden. Hierbij 
kan verbinding met het bestaande padenstelsel en omgeving gezocht worden. Waar nodig is het wenselijk 
paden te realiseren in het buitengebied om de bereikbaarheid te versterken.
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