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Aanleiding
Zowel het gebruik als de beleving van de verschillende 
landschappen loopt uiteen. Ieder landschap kent daarbij haar 
eigen waarden en knelpunten. De agrarische sector staat 
economisch gezien onder druk en vanuit diverse gebruiksfuncties 
is er behoefte aan een meer integrale inrichting van het 
buitengebied. Door accuraat op deze veranderingen te reageren 
en deze te (be)geleiden, kunnen bestaande waarden worden 
behouden en nieuwe worden gevormd. 

De beide gemeenten hebben circa 15 jaar geleden landschaps-
onderhoudsplannen laten opstellen. Deze plannen hebben 
hun vruchten afgeworpen, maar inmiddels zijn er nieuwe 
ontwikkelingen gaande, zoals functieverandering van agrarische 
bedrijven, de behoefte aan recreatiemogelijkheden, provinciale 
opgaven voor natuurontwikkeling, de wens voor landelijk wonen 
in het buitengebied, etc. Ook is er nieuw beleid opgesteld, zoals 
het streekplan, natuurgebiedsplan, gemeentelijke structuurvisie, 
e.d. Een nieuwe landschapsvisie en een actief werkplan is dan 
ook gewenst. 

De gemeenten Breukelen en Loenen hebben daarom besloten 
om gezamenlijk een landschapsontwikkelingsplan (LOP) 
op te laten stellen. Hiervoor hebben zij Brons + partners 
landschapsarchitecten aangetrokken. 

Doel
Het landschapsontwikkelingsplan betreft het buitengebied van 
de gemeenten Loenen en Breukelen. Het heeft twee belangrijke 
doelen. Ten eerste wordt een visie opgesteld voor de komende 
10 tot 15 jaar. Belangrijk uitgangspunt is het behoud van het 
landelijk karakter van dit unieke landschap in het Groene 
Hart. Voor een vitaal landschap zijn echter wel ontwikkelingen 
nodig en wenselijk. De visie geeft inzicht in de ontwikkelings-
mogelijkheden in het buitengebied en de te maken keuzes. 
Daarnaast geeft de visie voor nieuwe ontwikkelingen 
landschappelijke randvoorwaarden aan. Belangrijk doel van het 
landschapsontwikkelingsplan is het stimuleren van initiatieven 
voor landschaps- en natuurontwikkeling in het buitengebied door 
particulieren, instanties en de gemeenten zelf. Hierbij staat het 
behouden, versterken en ontwikkelen van de landschappelijke 
identiteit van de verschillende deelgebieden voorop. 

Het landschapsontwikkelingsplan is een integraal plan en besteed 
aandacht aan alle aspecten van het landschap, uiteenlopend van 
cultuurhistorie tot agrarisch en recreatief gebruik. In het plan 
wordt het beleid van hogere en andere overheden op integrale 
wijze doorvertaald naar het lokale niveau.

Planproces
Het landschapsontwikkelingsplan geeft een beeld van de 
bestaande waarden en de ontwikkelingen die gaande zijn. 
Daarnaast zet het landschapsontwikkeling het vigerende beleid 
uiteen, waardoor een compleet overzicht ontstaat van de 
ontwikkelingen en opgaven die in het gebied liggen. 

Deze opgaven zijn vertaald in een visie, die in overleg met 
een klankbordgroep is opgesteld. Om de visie te realiseren 
wordt deze uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. In het 
uitvoeringsprogramma worden projecten benoemd, waarlangs 
de visie stap voor stap gerealiseerd kan worden. Dit zijn fysieke 
projecten, waarbij daadwerkelijk in het gebied gewerkt wordt en 
voorbereidende projecten, die inspelen op de beleidslijnen die 
noodzakelijk zijn om tot realisatie te komen. 

In het proces van de totstandkoming van het landschaps-
ontwikkelingsplan is ruimte opgenomen voor de inbreng van 
bewoners en gebruikers. Het is immers hun landschap. Al vroeg 
in het proces is geïnventariseerd wat de wensen van deze groep 
is, om dit ook mee te nemen in de visie. Het plan gaat uit van 
kansen door samenwerking tussen overheid en particulieren, 
de initiatieven van ‘onderaf’.  Een sterk draagvlak kan de 
daadwerkelijk uitvoering ondersteunen. Er wordt ingezet op 
een duurzame en vruchtbare samenwerking tussen overheden, 
belangenorganisaties en particulieren. 

Relatie met bestemmingsplannen
Bestemmingsplannen zijn bindend voor de burger. Het LOP heeft 
een stimulerend en adviserend karakter in bestaande situaties. 
Zij stelt alleeen randvoorwaarden bij nieuwe ontwikkelingen. Ook 
geeft het LOP een toekomstvisie en streefbeeld, waardoor ze 
meer  ontwikkelingsgericht is.

Status van het plan
Het LOP vormt een toetsingskader voor nieuwe ontwikkelingen 
in het buitengebied. Ze geeft vanuit landschappelijk oogpunt aan 
welke functies in de deelgebieden gewenst zijn. Voor nieuwe 
ontwikkelingen en functieveranderingen geeft het LOP de 
landschappelijke randvoorwaarden aan. Het LOP, wordt inclusief 
het uitvoeringsplan en financieringsplan, vastgesteld door de 
afzonderlijke gemeenteraden. Daarna vormt het een beleidskader 
om bestaande waarden te behouden en dient het plan als 
toetsingskader voor ontwikkelingen in het landschap. 

Tenslotte
Al met al wordt er gewerkt aan een actief landschapsbeleid, 
dat een basis vormt voor de verdere dialoog in het gebied en 
het concreet behouden, versterken en ontwikkelen van het 
landschap. Hierdoor blijft het landschap van de beide gemeenten 
krachtig en vitaal. 

Opbouw van het plan
Het landschapsontwikkelingsplan begint met een inventarisatie 
en analyse van de gebiedskwaliteiten in hoofdstuk 2. Hierna volgt 
hoofdstuk 3 met een overzicht van het huidige beleid omtrent het 
buitengebied. In hoofdstuk 4 worden de opgaven geformuleerd. 
Deze komen zowel voort uit de conclusies van de analyse, als 
uit de opmerkingen welke door leden van de klankbordgroep 
en de bevolking gemaakt zijn. Op basis van de opgaven zijn 
verschillende ontwikkelingsrichtingen opgesteld. Hoofdstuk 5 gaat 
vervolgens in op de doelstellingen van het LOP, de samenhang 
tussen de deelgebieden en de visie op de verschillende thema’s. 
In hoofdstuk 6 is de visie per deelgebied uitgewerkt.

1.  Inleiding
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1 De oorsprong van het gebied is een veenmoeras met 
veenstromen, dat zich vanaf ca. 4000 voor Christus in de 
zoete binnenzeeen ontwikkelde. 

2 De eerste mensen in het gebied vestigen zich op de 
stroomruggen van de veenstromen. Van daaruit wordt een 
begin gemaakt met het in cultuur brengen.  

3 Vanaf de 10e eeuw wordt het gebied op grote schaal 
ontgonnen. Er ontstaan kenmerkende langgerekte 
ontginningslinten een een typische (cope)verkaveling. 
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Het landschap van de gemeenten Breukelen en Loenen 
heeft een landelijk karakter en bestaat uit heel verschillende 
landschappen. Ten westen van de A2 ligt een groot 
veenweidegebied, als onderdeel van het Groene Hart. Aan 
de oostzijde slingert de Vecht met de aangrenzende buitens, 
landgoederen, historische kernen en forten. Nog verder naar 
het oosten beginnen de plassen. Tussenin ligt een bundel van 
infrastructuur van de Rijksweg A2, het spoor en het Amsterdam-
Rijnkanaal, met Breukelen als een centrale, stedelijke kern en 
knoop. 

Het landschap is het waarneembare deel van de aarde, dat 
wordt bepaald door de onderlinge samenhang en wederzijdse 
beïnvloeding van: 
- abiotische factoren (bodem, water en geomorfologie);
- biotische factoren (ecologie);
- antropogene factoren (ontstaansgeschiedenis en gebruik). 

Om het landschap te begrijpen is het van belang deze factoren 
te kennen. Door vervolgens de karakteristieke combinaties 
van de natuurlijke omstandigheden en de daarop gebaseerde 
ontstaansgeschiedenis, landschapskenmerken en patronen 
en het gebruik in samenhang te zien, worden diverse 
landschapstypen onderscheiden. 

Voor inzicht in de vorming van het plangebied begint de analyse 
met een beschrijving van de ontstaansgeschiedenis, gevolgd 
door een toelichtin g op het bodem- en watersysteem, de 
cultuurhistorische en archeologische waarden en de ecologische 
waarden. 

Onder de landschappelijke waarden wordt aandacht besteed 
aan karakteristieke elementen en beplantingen en de ruimtelijke 
kwaliteit en samenhang van de verschillende gebieden.  

Vervolgens zijn de gebruiksfuncties aan bod, waaronder de 
landbouw, de recreatie en de verstedelijking. Het hoofdstuk sluit 
af met conclusies.

Veenstromen ontwikkelden zich tot rivieren, zoals de Vecht 
en de Aa. Door voedselrijk, slibhoudend overstromingswater 
ontstonden rond de rivieren voedselrijke bosvenen en zoete 
rietvenen met veel houtresten, gemengd met klei. De rivieren 
zetten klei en zand af in haar stroomgebied en vormden 
daarmee het landschap. Dicht bij de rivier waren de afzettingen 
van aanzienlijke dikte en wierpen daarmee aan weerszijden 
kenmerkende stroomruggen op. Verder van de rivier af werd 
de afzetting steeds minder dik en wigde uit over het veen. 

Oorspronkelijk lag het veen hoger dan de stroomruggen, maar 
door de steeds dikker wordende afzettingen langs de rivieren 
en de geleidelijke verdroging en inklinking van het veen 
kwamen deze uiteindelijk boven het veen uit (inversie). De 
stroomruggen vormden vrij droge en veilige structuren in het 
natte veengebied, ideaal voor het stichten van nederzettingen. 
Zo is zowel Loenen (eerste vermelding 953 n. Chr.) als 
Breukelen (720 n. Chr.) op de oeverwal van de Vecht gesticht. 
De naam Loenen (stamt af van Lona, oftewel bos) verwijst naar 
de oorspronkelijk bosrijke omgeving, zie figuur 2.

Door de aanleg van een dam bij Wijk bij Duurstede en bij 
Muiden kon het waterpeil in de Vecht beheerst worden.  Dit 
maakte ontginning van de veengebieden mogelijk. Op last van 
het Bisdom van Utrecht startte in de 10e eeuw op kleine lokale 
schaal de ontginning van het gebied op de westoever van de 
Vecht. De grootschalige ontginningen vonden vanaf de 12 eeuw 
plaats volgens een vast stramien: een groot aantal evenwijdige 
percelen met vaste maten (ca. 1300 bij 110m), gescheiden 
door smalle, lange sloten, de zogenaamde copeverkaveling. 
De ontginningen werden eerst gebruikt als bouwland, maar 
door de versnelde inklinking door de ontginning en daarbij 
behorende afwatering, werden de gebieden snel minder 
geschikt als bouwland. Ten oosten van de Vecht is uiteindelijk 
deze vaste kaveldiepte losgelaten. 

De belangrijkste bewoningskernen lagen aan de rivieren, zoals 
Breukelen, Vreeland en Loenen op de stroomruggen van de 
Vecht. Vanuit deze stroomruggen werden de ontginningen 
gestart. In de veengebieden ontstonden kenmerkende 
langgerekte ontginningslinten met bebouwing, zoals de linten 
van Kockengen en Portengen, zie figuur 3. 

Vanaf de 12e eeuw vond turfwinning plaats. De veenmosvenen 
waren na droging namelijk bijzonder geschikt als brandstof. 
Hierdoor ontstond een stand van lokale machthebbers die 

2.  Inventarisatie en analyse landschapskwaliteiten

2.1  Ontstaansgeschiedenis

Het landschap is het resultaat van het voortdurende samenspel 
van natuurlijke processen en menselijke ingrijpen. Dit leidde tot 
diverse landschapstypen en verschillende vormen van occupatie.

Water heeft een centrale rol gespeeld in de vorming van het 
gebied Loenen - Breukelen. Aan het einde van de laatste ijstijd 
(ca. 10.000 voor Christus) steeg de temperatuur en vulde het 
Noordzeebekken zich volledig met water. Rond 4000 voor Christus 
trok de zee zich weer terug en ontstonden achter de standwallen 
zoete binnenzeeën. In deze binnenzeeën ontwikkelden zich 
moeras- en watervegetaties. De combinatie van vegetatie en 
het stagnerende water ontstond op uitgebreide schaal veen: het 
Hollandveen, zie figuur 1 van de landschapsontwikkeling. 
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4 In de 17e en 18e eeuw wordt de Vecht een geliefd oord 
voor rijke Amsterdamse kooplieden. Er ontstaat een dicht 
lint van buitenplaatsen. Als gevolg van de turfwinning 
ontstaan grote plassen. 

5 In de 19e eeuw worden enkele belangrijke nieuwe 
noordzuidverbindingen door het gebied heen gelegd: 
een autoweg, een spoorlijn en een kanaal. Er is een 
toenemende dynamiek, met name rond deze verbindingen, 
maar de karakteristieke landschappen houden hun typische 
waarden en ruimte. 
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hun eigen status gingen benadrukken door het bouwen 
van kastelen, vooral in de 13e en 14e eeuw. Grootschalige 
turfwinning kwam pas in de 16e eeuw op gang en nam in 
de 17e eeuw sterk toe, onder invloed van de bevolkingsgroei 
van Amsterdam. Veen werd in stroken afgegraven (petgaten) 
en te drogen gelegd op legakkers. Door golfwerking van het 
water dat in de petgaten achterbleef, verdwenen de legakkers. 
Daarnaast verdwenen de legakkers ook, omdat de turf die 
erop lag meer geld betekende. Dat proces versnelde door de 
uitvinding van de baggerbeugel in de 16e eeuw, waarmee het 
mogelijk werd om onderwater turf te steken. Uiteindelijk zijn 
hierdoor grote waterplassen ontstaan, zoals de Loosdrechtse en 
de Vinkeveense Plassen. Met name in de Vinkeveense Plassen 
waren de legakkers nog tot de Tweede Wereldoorlog aanwezig. 
Daarna werden ze niet meer onderhouden. In het plangebied 
zelf is vrij weinig veen gewonnen voor de turfwinning, alleen 
aan de oostzijde van Breukelen (Kievitsbuurt). 

In de 17e en 18e eeuw wordt de Vecht een geliefd oord voor 
rijke Amsterdamse kooplieden. Zij bouwen aan de oevers van 
de Vecht een dicht lint van buitenplaatsen. Hiervan ligt de 
belangrijkste concentratie in het plangebied. De buitenplaatsen 
waren overwegend op het water van de Vecht gericht. Zo 
werden er zogenoemde Vechtstoepen langs de waterkant 
aangelegd. Transport ging immers ook over deze rivier. Er 
waren duidelijk verschillen in de rivier- en de landzijde van 
de dorpen en buitenplaatsen. Veel landhuizen kregen pas 
een ingang aan de landzijde bij het gereedkomen van de 
Rijksstraatweg in de 19e eeuw, zie figuur 4. 

Als opvolger van de oude waterlinie wordt begin 19e eeuw 
begonnen met de aanleg van Nieuwe Hollandse Waterlinie. De 
stad Utrecht wordt nu ook binnen de verdediging gebracht. 
De Vecht vormt een belangrijke hoofdverdedigingsstrook met 
fortificaties, zoals Fort Hinderdam, Fort Nieuwersluis en Fort 
Nigtevecht. De gebieden ten oosten van de Vecht worden 
aangewezen als inundatiegebieden, die onder water worden 
gezet indien nodig. 

Tot halverwege de 19e eeuw ontwikkelde het gebied zich 
gestaag. Met de aanleg van het Rijnspoor(1849), het 
Merwedekanaal (1892), het Amsterdam-Rijnkanaal (1930) en 
de rijksweg A2 Utrecht - Amsterdam (1952) wordt het gebied 
abrupt doorsneden en ontwikkelingen versneld. De kernen 
groeiden enigszins, doch grootschalige ontwikkelingen naast 
de infrastructurele werken hebben niet echt plaatsgevonden. 
Hierdoor zijn de karakteristieken als veenweidegebied, 
plassengebied en buitenplaatsgordel nog steeds bewaard 
gebleven. Ontwikkelingen als verdroging van de veengebieden, 
verstedelijking, veranderingen in de perspectieven van de 
landbouw en toenemende recreatiebehoefte zorgen er echter 
voor dat de bestaande kwaliteiten in een nieuw perspectief 
geplaatst dienen te worden. 

vertoeven op en rond de buitenplaats
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2.2. Bodem- en watersysteem

Het bodem- en watersysteem vormt de fysieke basis van het 
landschap. De vorm van het landschap en de wijze waarop 
het water zich daarbinnen beweegt, maakt dat het gebied een 
typerende ontwikkelingsgeschiedenis en een daaruit voortkomend 
patroon heeft gekregen. Water en bodem zijn ook voor de toekomst 
bepalend voor het gebruik. 

Kenmerkend aan het bodem- en watersysteem zijn:
- De tweedeling in een centrale hogere oeverwal van de Vecht 

met bijbehorende kommen en het aan weerszijden lager 
liggende veen (ten dele weggebaggerd of veraard),

- door de stroomruggronden slingerende oude riviertjes de Vecht, 
de Aa (een oude meander van de Vecht) en de Angstel,

- in het veen een systeem van weteringen, vaarten en sloten 
zoals de Geuzensloot, Oukooper Wetering, Nieuwe Wetering, 
Groote Heicop, Bijleveld Wetering, Kockengense Wetering en 
Haarrijn,

- enkele oude kreekruggen door de venen,
- voormalige getijdeninvloeden boven de lijn Abcoude - 

Nigtevecht,
- overwegend gereguleerd peilbeheer.

Hoogteligging
De hoogteligging van het gebied varieert van circa  
0,5m +NAP op de stroomrug vlak langs de Vecht, tot circa  
1,7m –NAP in het westelijke veengebied richting Wilnis en 
Vinkeveen. In de stroomruggen en kommen van de Vecht 
varieert de hoogteligging van circa 0,5m -NAP tot 1,5m –NAP. In 
de weidegebieden loopt het maaiveld af van circa 1.2m –NAP tot  
1.7 m –NAP. De smalle oude stroomruggen zijn hier goed zichtbaar 
door hun hogere ligging. 

Diepere bodemopbouw
Wat de diepere bodemopbouw betreft, is het veen ontstaan op 
dekzand uit het Pleistoceen. In de omgeving van de Vecht bevindt 
dit dekzand zich op een diepte van circa 5 tot 8m –NAP, aflopend 
in westelijke richting. Het veenpakket (Hollandveen) kan in het 
westelijk deel van het gebied wel circa 7 meter dik zijn. Door 
oxydatieprocessen klinkt het veen in. In de afgelopen 20 jaar is 
het maaiveld op deze manier circa 15cm gedaald. Waar rivieren en 
veenkreken door het landschap meanderden is dichtbij de bedding 
zavel en lichte klei afgezet, verderaf is in de kommen zware klei 
(kleinste kleideeltjes) afgezet.

Aardkundige waarden
Door de provincie Utrecht zijn aardkundig waardevolle gebieden en 
punten aangewezen (nummers verwijzen naar nevenstaande kaart):
- Kievitsbuurt (1), veen, petgaten en legakkers (zeer kenmerkend, 

zeer waardevol, in zuidelijk deel best bewaard gebleven),
- Oud Aa (2), een oude rivierbedding en oeverwal (zeer 

kenmerkend, zeer waardevol),
- Oud Aa (3), veen (indirect kenmerkend, indirect waardevol),
- Noordeinde (4), oude rivierbedding en oeverwal (zeer 

kenmerkend, zeer waardevol),
- Spengen (5), oeverwal en veen (kenmerkend, waardevol),
- Portengen (6), veen en kleiige kom (indirect kenmerkend, 

indirect waardevol),
- Breukelen (7), (oude) rivierbedding (kenmerkend, indirect 

waardevol),
- Nieuwer Ter Aa (8), oeverwal en veen (indirect kenmerkend, 

indirect waardevol).

Op lokaal niveau kan het stroomgeulengebied ten westen van Oud 
Aa worden toegevoegd. Deze stroomgeulen zijn nog zeer herkenbaar 
in het landschap.

Kwel, watersysteem en peilbeheer

Zeven watergebiedsplannen van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi 
en Vecht (AGV) vallen geheel of gedeeltelijk binnen het plangebied.  
Het zuidoosten van het plangebied valt onder watergebiedsplan 
Kamerik en Kockengen van Hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden.  In het plangebied worden de waterpeilen afgestemd op 
de verschillende gebruiksfuncties. De landbouw is in het algemeen 
gebaat bij een laag peil, de natuur bij een hoog peil. Door een 
mozaïek van verschillende peilvakken, versnippert het waterbeheer 
en wordt de waterhuishouding steeds slechter beheersbaar. In de 
Bethunepolder, dat tevens waterwingebied is, treedt kwel op. Binnen 
het plangebied treedt geen kwel op, wel inzijging in de zuidelijke 
Kievitsbuurt. Ten noordwesten van Vreeland en in de omgeving van 
polder Groot Wilnis Vinkeveen bestaat risico op wateroverlast. Het 
gebied tussen Breukelen en de Nieuwe Wetering is erg gevoelig voor 
verdroging.

waterhuishoudingschema diepere bodemopbouw



Brons + partners landschapsarchitecten bv1�



Landschapsontwikkelingsplan Breukelen - Loenen, definitief - september 2008 1�

2.3  Cultuurhistorische en 
archeologische waarden 

Zoals in paragraaf 2.1 bij de ontstaans- en bewonings-
geschiedenis is beschreven kent het gebied een rijk 
verleden. Het Middeleeuwse veenontginningen- en 
plassenlandschap kent haar eigen waarden ten opzichte van 
het stroomruggenlandschap langs de Aa, Angstel en Vecht. 

Archeologische waarden
In het veenweide- en plassengebied is sprake van lage 
verwachting voor wat betreft archeologische waarden. Alleen 
de oude kreekruggen, zoals bij Kockengen, staan aangeduid 
als gebied met een (middel)hoge verwachtingswaarde. De 
stroomruggen hebben een (middel)hoge verwachtingswaarde 
volgens de Indikatieve Kaart van Archeologische Waarden 
(IKAW). Deze verwachtingswaarde valt samen met de vorm 
van de stroomruggen. 

Op de Archeologische Monumentenkaart (AMK) staan enkele 
typerende gebieden of objecten aangegeven in het gebied:
- versterkte huizen/buitenplaatsen (ondermeer kasteel 

Nijenrode)
- een oud vestingwerk (Linie van ter Aa; 1796 Oude 

Hollandse Waterlinie) en 
- oude dorpskernen (Loenen, Breukelen en Nieuwer-ter-Aa). 

Cultuurhistorische waarden
De cultuurhistorische waarden van het veenweidegebied zijn:
- 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, erfbeplantingen en 
boomgaardjes (Spengen met nog een smal en 
oorspronkelijk wegprofiel, Portengense brug, Portengen, 
Gieltjesdorp,  Laagnieuwkoop en het beschermd 
dorpsgezicht van Kockengen;

- molens: Kockengse molen (Kockengen, 1675-1726) 
wipwatermolen, poldermolen; Spengense molen (Spengen, 
1841) wipwatermolen, poldermolen. 

De cultuurhistorische waarden van het plassengebied zijn:
- De bijzondere legakkers en petgaten in de Kievitsbuurt;
- de oudere villa’s op de legakkers.

De cultuurhistorische waarden van de stroomruggen van Aa en 
Angstel bestaan uit:
- De kernen, beide beschermde dorpsgezichten: Loenersloot 

en Nieuwer ter Aa;
- dijken langs de Angstel, van oorsprong lagen er jaagpaden 

langs;
- molens; de Oukopermolen (Nieuwersluis,  

17e en 19e eeuw) wipwatermolen, poldermolen en de 
Kortrijkse molen (in verstedelijkte zone Breukelen, 1696) 
wipwatermolen, poldermolen;

- oude boerderijen met erfbeplantingen, verspreide bosjes 
en boomgaarden en beplantingen langs de Angstel en Aa;

- de voormalige goederenspoorweg;
- de Nieuwe Hollandse Waterlinie, waarvan de 

groepsschuilplaatsen Loenersloot nabij de Angstel;
- langs de Aa en Angstel hebben meerdere buitens en 

kastelen gelegen. Bekende voormalige kastelen en buitens 
zijn; Kasteel Ter Aa (Breukelen, 12e eeuw), Aastein 
(Breukelen, 14e eeuw) en kasteel Ruwiel (nog eiland 
aanwezig). Van de beplantingen is weinig meer over.

De cultuurhistorische waarden van de stroomruggen van de 
Vecht bestaan uit:
- De kernen met beschermde dorpsgezichten: Nigtevecht, 

Vreeland, Loenen en in de nabije toekomst ook 
Nieuwersluis;

- een grote reeks buitens met bos en park, zie verderop in 
deze paragraaf;

- dijken langs de Vecht, van oorsprong lagen er jaagpaden 
langs de Vecht; 

- de Indijk als achtergrens van de ontginning;
- molens; Garstermolen (Nigtevecht, 1876) achtkante 

bovenkruier, poldermolen; De Hoop (Loenen, 
1902/03) ronde stenen stellingmolen, korenmolen; 
Loenderveensemolen (Loenen, 1652) achtkante 
bovenkruier, poldermolen; De Ruiter (Vreeland, 1735) 
achtkante stellingmolen; De Hoekermolen (Vreeland, 
1874) achtkante grondzeiler, poldermolen; 

- de Nieuwe Hollandse Waterlinie, waarvan Fort Nieuwersluis 
(eigendom Natuurmonumenten) binnen het plangebied en 
Fort Nigtevecht, Fort Spion en Fort Tienhoven net buiten 
het plangebied.

Buitens en kastelen in Loenen zijn:
1. Zwaanwijck (Nigtevecht, 19e eeuw), niet toegankelijk,
2. Breevecht (Nigtevecht, 18e eeuw),-,
3.  Vreedenhorst (Vreeland, 18e eeuw, niet toegankelijk, NSW,
4.  Vreederust (Vreeland, 18 eeuw), niet toegankelijk,
5.  Slotzicht (Vreeland, 18e eeuw), niet toegankelijk,
6.  Sans Souci (Vreeland, 19e eeuw), niet toegankelijk,
7. Terra Nova (Loenen, 20e eeuw, oorspr. onderdeel van 

voormalige Oostervecht), niet toegankelijk, NSW,
8.  Oud Over (Loenen, 18e eeuw), niet toegankelijk, NSW
9.  Bijdorp (Loenen, 17e eeuw), niet toegankelijk,
10.  Vegtlust (Loenen, 18e eeuw), niet toegankelijk,
11.  Cronenburgh (Loenen, 20e eeuw), niet toegankelijk,
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Cultuurhistorische identiteit Vechtgebied (bron: Nota Belvedere)
‘Het gebied Utrechtse Vecht – ’s Graveland is een landgoederen- en buitenplaatsengordel van Europese betekenis. Het gebied 
is met name van grote waarde door het voorkomen van een groot aantal cultuurhistorisch en landschappelijk waardevolle 
oude buitenplaatsen (17e en 18e eeuw) langs de Vecht en Angstel met tuinen, parkbossen, en soms ook overtuinen. Sommige 
landgoederen beschikken over cervituten, die het vrije zicht aan  de overzijde van het water beschermen.

Reeds in de Middeleeuwen werden langs de Vecht kastelen en ridderhofsteden gebouwd. Een bloeiperiode van het cultuurlandschap 
lag in de 17e en 18e eeuw toen rijke Amsterdamse kooplieden van Weesp tot Utrecht buitenplaatsen aanlegden met prachtige 
tuinen. Langs de Vecht ligt een reeks gave dorpen, zoals Oud Zuilen, Loenen en Nigtevecht. Langs de Vecht bevinden zich op grote 
oeverwallen en stroomruggen bewoningsresten uit de Ijzertijd en later. De vondst van vroegmiddeleeuws materiaal duidt op een 
aanvang van de ontginning van het aanliggende veengebied in deze periode, geïnitieerd vanuit de stad Utrecht’.

gedeelte van de Nieuwe Kaart van Loenen uit circa 1727; de Lustwarande van aaneengesloten buitenplaatsen is op haar hoogtepunt 
(uitgegeven door J. Covens en C. Mortier te Amsterdam, Rijksarchief Utrecht)

Nieuwersluis

Loenen



waterlinies in Nederland (bron: digitale atlas Nieuwe Hollandse 
Waterlinie, 2006)
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12.  Nieuwerhoek (Loenen, 17e eeuw), niet toegankelijk, NSW,
13.  Middenhoek (Nieuwersluis, 17e eeuw), wel toegankelijk, NSW,
14  Vreedenhoff (Nieuwersluis, 17e eeuw), niet toegankelijk, NSW 
15.  Rio Verde (Nieuwersluis, 19e eeuw, oorspr. onderdeel 

Rupelmonde), niet toegankelijk,
16.  Rupelmonde (Nieuwersluis, 18e eeuw), deels toegankelijk, NSW,
17.  Sterreschans (Nieuwersluis, 17e eeuw), niet toegankelijk, NSW, 
18.  Over-Holland (Nieuwersluis), eigendom Utrechts Landschap, wel 

toegankelijk,
19.  Vijverhof (Nieuwersluis, 17e eeuw), niet toegankelijk,
20.  Weeresteyn (Nieuwersluis, 17e eeuw), niet toegankelijk,
32.  Kasteel Loenersloot (Loenersloot, 13e eeuw), niet toegankelijk.

Buitens en kastelen in Breukelen zijn:
21. Vegtvliet (Breukelen, 17e eeuw), niet toegankelijk, NSW,
22.  Vegtzicht (Breukelen, 19e eeuw), niet toegankelijk,
23.  Groenevecht (Breukelen, 17e eeuw), niet toegankelijk,
24.  Queekhoven (Breukelen, 17e eeuw), niet toegankelijk, NSW,
25.  Kasteel Gunterstein (Breukelen, 14e eeuw), op aanvraag 

toegankelijk, NSW,
26.  Beekoever (Breukelen, 20e eeuw), geen info,
27.  Vreedenoord (Breukelen, 17e eeuw), niet toegankelijk,
28.  Kasteel Nijenrode (Breukelen, 13e eeuw), niet toegankelijk,
29.  Oudaen (Breukelen, 14e eeuw), niet toegankelijk,
30.  Slangevecht (Breukelen, 18e eeuw), restaurant,
31.  Vrede en Rust (Breukelen 18e eeuw), niet toegankelijk.

Enkele voormalige buitens en kastelen op de stroomrug van de Vecht 
zijn:
- Kasteel Vreeland (Vreeland, 13e eeuw),
- Huis te Loenen (Loenen, 18e eeuw),
- Wallestein (Loenen, 18e eeuw),
- Te Velde (Loenen, 14e eeuw),
- Oostervecht (Loenen, 17e/18e eeuw),
- Quackenburg (Breukelen, 17e eeuw),
- Vechtstroom (Breukelen, -).

Nieuwe Hollandse Waterlinie
De Linie lag als een beschermende krans rondom de steden van 
Holland: Muiden, Utrecht, Vreeswijk, Gorinchem en was ongeveer 
85 km lang en 3 tot 5 km breed. Het verdedigingswapen van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie was het water. Dit was te danken 
aan een ingenieus waterhuishoudkundig systeem van sluizen, 
inundatiekanalen en bestaande waterwegen en -keringen. Een 
schijnbaar klein laagje water, gemiddeld maar 40 cm. diep, was 
genoeg om het land verraderlijk en moeilijk begaanbaar te maken 
voor mensen, voertuigen of paarden.

De inundatiegebieden lagen tussen verschillende vestingsteden en 
werden op strategische plaatsen versterkt door forten en andere 
bouwwerken. In de schootsvelden van de forten lagen de zogeheten 
verboden kringen waar alleen snel verplaatsbare houten gebouwen 
mochten worden opgetrokken. Er werd voortdurend gewerkt aan 
de verbetering van de linie als gevolg van opeenvolgende militaire 
technieken en tactieken. De linie is gebouwd in de periode 1815 tot 
1885 en 1939/40 en was in gebruik tot 1953.

Stelling van Amsterdam
De Stelling van Amsterdam is de waterlinie rondom Amsterdam en 
bestaat uit 42 forten. De linie strekt zich uit over een lengte van 
ongeveer 135 km. De Stelling van Amsterdam is aangelegd tussen 
1880 en 1920, maar verloor na de Eerste Wereldoorlog dankzij de 
opkomst van het vliegtuig,haar functie. Toch behield zij nog tot 
1963 een militaire functie. De forten werden aangelegd waar dijken, 
wegen of spoorlijnen de waterlinie doorkruisten.

De Stelling van Amsterdam met haar inundatiegebieden ligt 
hoofdzakelijk ten noord(west)en van het plangebied. Fort 
Hinderdam, Fort Nigtevecht, alsmede Fort Abcoude, maken 
onderdeel uit van de linie. Fort Nigtevecht is hierbij een bijzonder 
punt, omdat de Stelling hier het Amsterdam-Rijnkanaal kruist 
en afsplitst van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Polder Garsten 
en een deel van de Hockerpolder ten zuiden van Nigtevecht zijn 
inundatiegebied.

Knelpunten en kansen
Het gebied vertegenwoordigt in cultuurhistorisch opzicht een 
bijzondere waarde. De Vechtzone is op nationaal niveau het 
voorbeeld van de bloei van de landgoederen in de 17e en 18e 
eeuw. Een betere toegankelijkheid en beleefbaarheid van deze 
landgoederen is wenselijk. Ook heeft het gebied op diverse plaatsen 
potenties voor het ontwikkelen van nieuwe landgoederen, eventueel 
op oude locaties. Ook het veenweidelandschap ten westen van De 
A2 is nog zeer gaaf. Echter een knelpunt is het volledig ingebouwd 
zijn van molenbiotopen, met name de Kortrijkse molen. Verplaatsing 
is een optie, gekoppeld aan een hernieuwde bemalingsfunctie. 
Kansen liggen in het landschappelijk versterken van oude structuren 
en de verbetering van de toegankelijkheid. Een bedreiging ligt in 
de bodemdaling en daarmee het voortbestaan van het agrarische 
beheer van de karakteristieke weidegebieden.
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oude hoogstamboomgaard

pestbosje

smal profiel met knotwilgen (Spengen)

oude hoogstamboomgaard met randbeplanting in open veenweide
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2.4  Landschapswaarden en 
ruimtelijke samenhang 

Drie landschapstypen in groter verband
Op basis van de ruimtelijke verschijningsvorm, welke 
vooral tot uitdrukking komt in het aanwezige het 
verkavelings- en bebouwingspatroon en de beplanting, zijn 
er drie landschapstypen te onderscheiden in het gebied: 
de Veenweiden, de stroomruggen en de Vechtplassen. De 
Veenweiden maken onderdeel uit van het grote Nederlandse 
veenweidelandschap in het Groene Hart.

Ruimtelijke samenhang
Door de infrastructuur uit de 20e eeuw; de rijkssnelweg A2 
en het Amsterdam-Rijnkanaal wordt het gebied verdeeld 
in een west en een oostzijde en een smalle zone tussen 
deze infrastructuur in. Breukelen ligt als centrale kern en 
verbindende schakel tussen deze deelgebieden. In functioneel 
opzicht vormen de snelweg en het Amsterdam grote barrières 
om te doorkruisen. De snelweg kan slechts op drie plaatsen 
gekruist worden (ter hoogte van Loenersloot, Nieuwer Ter Aa 
en Breukelen), het kanaal op twee plaatsen (ter hoogte van 
Loenersloot en Breukelen en een veer aan de noordzijde van 
Breukelen bij Sterreschans). Ook de Vecht is ten noorden 
van Vreeland pas buiten het plangebied bij Uitermeer te 
overbruggen. 
In ruimtelijk opzicht heeft het plangebied met name een 
landelijke karakter, en vormt zij een belangrijk onderdeel van 
het Groene Hart tussen de stedelijke gebieden van Amsterdam 
en Utrecht. Ook ligt het gebied tussen de Utrechtse en Noord-
Hollandse plassen in, waarbij de relaties met de omgeving 
vooral noord-zuid gericht zijn. In ruimtelijk en visueel opzicht 
bestaan er nog veel verbanden aan weerszijden van de A2 
en het kanaal. De openheid loopt door, door het agrarisch 
gebruik als weidegebied. Lokale structuren lopen ook vaak 
door aan weerszijden, maar zijn niet altijd herkenbaar. Het  
Amsterdam-Rijnkanaal is van veraf herkenbaar aan de 
kenmerkende populierenbeplanting aan weerszijden. Er is in 
werkelijkheid een besef van het doorgaande landschap aan de 
andere kant van de barrière, door de voortzetting van de open 
ruimte, het weidelandschap en het verkavelingspatroon. Je zou 
kunnen zeggen dat er een getrapte samenhang is, waarbij je 
telkens de relatie met de volgende ruimte kunt waarnemen.

Kenmerken landschapstypen
Op de volgende pagina zijn voor de drie landschapstypen de 
kenmerken in een overzicht weergegeven.

Kansen en knelpunten
Een belangrijke bedreiging voor de ruimtelijke samenhang ligt 
in een verdere barrièrewerking van de infrastructuur en de 
verstedelijking binnen de corridor tussen A2 en Amsterdam-
Rijnkanaal. Kansen liggen in het versterken van functionele 
relaties en ruimtelijke relaties tussen oost- en westzijde.

Beplantingen in het buitengebied



zeer oude essenstobben slotenbeplantingspatroon in linten

knotbomen en elzen langs de Aa beplanting langs Amsterdam Rijnkanaal

oeverbegroeiing Vecht bijzondere vormgeving beplanting bij buitens (Nijenrode) 
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Veenweiden Stroomruggen en 
komgronden 

Vechtplassen

karakteristieken  

- typerend 
veenweidelandschap 

- grote mate van openheid 
- rationele cope- en/of 

slagenverkaveling 
- kenmerkende 

ontginningslinten 

- licht glooiend kleinschalig, 
halfopen landschap met 
langgerekte onregelmatige 
blokverkaveling 

- natuurlijke, bochtige rivieren 
met linten van bebouwing, 
woonboten en historische 
buitenplaatsen 

- rijke beplantingen langs oude 
dijkwegen 

- enkele meer open en natte 
komgronden aan de rand en 
ingeklemd tussen de 
stroomruggronden 

- veenplassen met petgaten en 
legakkers 

- half besloten landschap 

bebouwing - lintbebouwing met 
langgerekte smalle erven 
met bijbehorende 
erfbeplanting 

- dorpskernen 
- verspreide boerderijen 
- buitenplaatsen langs de rivieren 
- woonboten 
- enkele boerderijen langs 

Amsterdam-Rijnkanaal 

- lintbebouwing langs 
Scheendijk grenzend aan het 
water 

- villa’s op legakkers 

beplanting - geconcentreerd langs de 
linten (wegbegeleidende 
boombeplanting) 

- geriefhoutbosjes (midden in 
polder) en kaden 
(bijvoorbeeld Oukoop, 
Bosdijk en Portengse Zuwe) 

- sortiment voornamelijk wilg, 
els, es en berk 

- vrij rijke beplanting 
- sortiment voornamelijk 

populier, wilg, kastanje, iep en 
vruchtbomen 

- op legakkers 
- enkele bossen in agrarisch 

gebied 
- sortiment voornamelijk wilg, 

els, es en berk 

bodemgebruik - landbouw 
- weidebouw 

- landbouw 
- weidebouw 
- bos/ park 
- wonen/ werken 
- fruitteelt 

- weidebouw 
- waterrecreatie 
- natuur 

maat van de 
ruimte

- relatief grootschalig met 
enige afwisseling door 
pestbosjes en beplante kades 

- relatief kleinschalig 
- komgronden meer open 

- lange smalle petgaten 
- open plassen (buitenruimte 

plangebied) 
reliëf - nagenoeg vlak met een 

enkele kreekrug 
- licht glooiend - nagenoeg vlak 

wegenpatroon - rationeel recht 
- grofmazig 

- slingerend, natuurlijke patronen 
volgend 

- enkele provinciale wegen 

- rationeel recht 
- grofmazig 

waterpatroon - rationeel recht 
- systeem van weteringen, 

vaarten en sloten 

- natuurlijke rivieren, sloten en 
greppels volgen vormen 
landbouwpercelen 

- watersysteem van verbonden 
petgaten en watergangen 

beeldkwaliteit - landschap hoog 
- bebouwing wisselend 

- landschap hoog 
- bebouwing wisselend 

- landschap hoog 
- bebouwing laag 

culturele 
vernieuwing 

- binnen linten trend voor 
landelijk wonen 

- woonboten en villa’s in 
moderne architectuur 

- nieuwe ontwikkelingen, zoals 
poloclub 

- toename aantal 
recreatiewoningen 
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2.5 Ecologische waarden 

Gebiedsindeling
Het plangebied is in de eerste plaats een cultuurlandschap. 
Stroomruggen en veenkommen zijn lang geleden ontgonnen, 
bebouwd en in (intensief) agrarisch gebruik genomen of 
verveend. De eerste landbouwers vestigden zich op de zandige 
stroomruggen van de Angstel en Vecht. Van hieruit werden 
vanaf ca 1100 na Chr. de veenvlaktes ontgonnen (cope-). 
De veenbodem lag weliswaar hoger maar was te slap. Deze 
werd na ontwatering bebouwd met graan. Door bodemdaling 
(inklink) was ontwatering op een gegeven moment alleen nog 
mogelijk met bemaling. Later is dit veen ten dele afgegraven 
t.b.v. de brandstofvoorziening en ontstond het typische 
verveningslandschap van petgaten en legakkers zoals van de 
Kievitsbuurt. Een ander ecologisch belangrijk historische feit is 
die van de stichting van de landgoederen in de zeventiende 
eeuw door rijke kooplieden uit Amsterdam. Hierdoor is het 
areaal (klei)bos in beide gemeenten groot. Tenslotte is er nog 
het fenomeen van de gebundelde natte en droge infrastructuur 
tussen Amsterdam en Utrecht, die het gebied als het ware in 
tweeën deelt. Ook dit verschijnsel, dat nog steeds in omvang 
toeneemt heeft grote ecologische gevolgen. 
Op grond van bovenstaande (aard)geschiedenis laat het 
gebied zich in drieën delen, te weten het Utrechts-Hollandse 
veenweidegebied, de stroomrug van de Vecht en het 
Vechtplassengebied. Elk van deze deelgebieden heeft zijn 
specifieke natuur. 

Hieronder worden per deelgebied de belangrijkste habitattypen 
en soortengroepen behandeld. Verder wordt ingegaan op 
het provinciale natuurbeleid en de (inter)nationale wet- en 
regelgeving. De voorbeeldsoorten zijn steeds beschermd (door 
de Flora- en faunawet) en/of staan op de nieuwste lijsten 
van in Nederland bedreigde planten- of diersoorten. Een en 
ander gebeurt met behulp van vele verspreidingsgegevens. 
De belangrijkste daarvan zijn vanaf ca. 1975 verzameld 
door de medewerkers van de sector Ecologisch onderzoek 
en Groene regelgeving van de provincie Utrecht. Ook 
vanuit het weidevogelbeheer van de Agrarische Natuur- en 
Landschapsvereniging zijn gegevens bekend.

Veenweidegebied
De natuurkwaliteit van het veenweidegebied hangt vooral 
samen met de hoge grondwaterstand, de venige bodem 
en het landgebruik (melkveehouderij). De belangrijkste 
soortengroepen zijn:
- Weidevogels: grutto, tureluur, zomertaling, slobeend;
- Wintervogels: wilde zwaan, kolgans,  smient;
- Slootplanten: dotterbloem, zwanebloem, krabbescheer, 

brede waterpest;
- Libellen: groene glazenmaker;
- Herpetofauna: ringslang, heikikker, rugstreeppad;
- Vissen: kleine modderkruiper, bittervoorn, kroeskarper;
- Moerasvogels: Zwarte stern, Purperreiger (foeragerend 

vanuit Noorden).

Vooral de sloten en kaden ontwikkelen zich inmiddels 
steeds meer tot waardevolle vegetaties. Staasbosbeheer 
heeft enkele gronden in bezit langs de Goote Heicop en de 
Bijleveld. Zo ontwikkelen zich op bepaalde oevers inmiddels 
Gewone koekoeksbloem, Gevleugeld hertskooi, Kale jonker en 
incidenteel Wateraardbei en Veenpluis. Diersoorten als Bruine 
glazenmaker, Meerkikker, Kroeskarper en de Noordse woelmuis 
zijn kenmerkend voor deze gebieden. 

figuur 1: verspreiding van Groene Glazenmaker in polder Groot- en Klein 
Oud-Aa 

Groene Glazenmakermolen Kockengen

Veenkade

Portengense Brug



Brons + partners landschapsarchitecten bv2�

figuur 3: verspreiding Ringslang in polder HollandRingslang

figuur 2: verspreiding bijzondere plantensoorten; 
Gewone agrimonie bij Wittestein

Gewone Agrimonie 

Nederhorst den Berg

Overmeer

Vreeland

figuur 4: verspreiding bijzondere plantensoorten; 
Zomerklokje langs de Angstel

Zomerklokje

Angstel



weidevogelkwaliteit:

zeer hoog

hoog

matig

overig
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Het provinciaal natuurbeleid, zie de beleidskaart in 
hoofdstuk 3, richt zich in het gebied ten westen van de 
A2 (Natuurgebiedsplan De Venen) vooral op agrarisch 
natuurbeheer t.b.v. weidevogels en ganzen en in het gebied 
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, Natuurgebiedsplan Vecht- en Plassengebied).  
Een deel van polder Mijnden is reeds eigendom van 
staatsbosbeheer.

De toekenning van de zwaarte van de weidevogelpakketten 
spoort goed met de weidevogelkwaliteit, die van 
ganzenfoerageergebied niet. In dit deelgebied liggen de 
ecologische verbindingszones langs de boezemwateren (Aa, 
Bijleveld, Heicop) en zijn vooral bedoeld voor weinig kritische 
soorten.
  

Stroomruggen van de Vecht en Angstel
De natuurkwaliteit van dit deelgebied wordt vooral 
bepaald door de aanwezigheid van buitenplaatsen zoals 
Gunterstein, ‘Over Holland’ en de Sterrenschans met parkbos, 
hoogstamboomgaard, vochtig loofbos, (essen)hakhout, 
laanbeplanting en de riviertjes Vecht en Angstel zelf. 
Belangrijke soortengroepen zijn:
- Stinzenflora: breed klokje, gewone en knikkende 

vogelmelk, kleine maagdenpalm, daslook, bostulp, 
stengelloze sleutelbloem, gele anemoon, holwortel;

- Kleibosplanten: brede wespenorchis, grote keverorchis;
- Boezemlandplanten: zomerklokje, dotterbloem, rietorchis;
- Stroomdalflora: aardaker, gewone agrimonie, ruige 

weegbree;
- Vleermuizen: baardvleermuis, franjestaart, gewone en 

ruige dwergvleermuis, laatvlieger, watervleermuis;
- Parkbosvogels: groene specht, nachtegaal, wielewaal, 

steenuil, grauwe vliegenvanger, matkop;
- Riviervissen: alver, winde.

De oorspronkelijke vegetatie van de voedselrijke kleiige 
oeverwallen is Essen-Iepenbos, Elzen-Essenbos en 
Beuken-Eikenbos. Onder invloed van schoon kwelwater 
hebben zich langs watergangen in dit gebied waardevolle 
vegetaties ontwikkeld. Kwelindicerende plantensoorten als 
Duizendknoopfonteinkruid en Waterviolier komen voor. Tevens 
komen er veel echte moerassoorten, als Gewone dotterbloem, 
Moerasbasterdwederik, Snavelzegge en Moeraswederik voor.  
In de corridor tussen A2 en kanaal, ter hoogte van het veer 
bezit staastbosbeheer enkele percelen.

Een aantal landgoederen valt onder de Natuurschoonwet. 
Hierdoor genieten ze een zekere bescherming. Deze 
bescherming betreft vooral de houtopstanden en de visueel-
ruimtelijke structuur (natuurschoon). De NSW-landgoederen 
van het plangebied zijn Gunterstein, Queekhoven, Vegtvliet, 
Sterreschans, Ruppelmonde, Vreedenhoff, Middenhoek, 
Nieuwerhoek, Oud Over, Terra Nova, Vreedenhorst, zie de 
overzichtskaart ecologie.

Het provinciaal natuurbeleid, zie de beleidskaart in hoofdstuk 
3 is in dit deelgebied vooral gericht op ontwikkeling van 
natuurlijk grasland (vanuit cultuurgrasland) en behoud van 
(park)bos. Verder moeten er langs de Vecht meer moeras 
(stapstenen) komen. 
De ontwikkeling van de Ecologische verbinding Venen en 
Vechtplassen (EVVV) is vooral bedoeld voor soorten met een 
brede habitatkeuze. Met uitzondering van Ringslang zijn dat 
algemene zoogdier-, amfibie- en insectensoorten.

figuur 5: weidevogelkwaliteit is hoog in westelijke gebieden en polder 
Mijnden
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Nijenrode

Nieuwersluis

figuur 7: verspreiding bijzondere plantensoorten Grote keverorchis op 
Sterreschans 

figuur 8: begrenzing beschermd Natuurmonument Terra Nova

figuur 6: verspreiding bijzondere plantensoorten Bostulp op Nijenrode
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Vechtplassengebied
De Vechtplassen zijn een door vervening ontstaan landschap 
van open water en moerassen met allerlei verlandingsstadia 
zoals trilveen, (veenmos)rietland, broekbos, blauwgrasland. De 
Vechtsstreek is een broedgebied voor moeras- en watervogels 
van internationale betekenis. De Vechtplassen vormen een 
belangrijke habitat van de volgende soortengroepen:
- 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, Spaanse ruiter 

De Oostelijke Vechtplassen kwalificeren zich als speciale 
beschermingszone onder de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn 
(respectievelijk SBZ 49 en 114 van Natura 2000), de 
ecologische hoofdstructuur van Europa. De beleidskaart in 
hoofdstuk 3 toont de begrenzing. Hiervan liggen alleen de 
Zuidelijke Kievitsbuurt en de legakkers bij Terra Nova ten 
zuidoosten van Vreeland, grenzend aan plas de Wijde Blik, in 
het plangebied (= gemeenten Breukelen en Loenen). Andere 
moeraszones grenzen aan de oostzijde van het plangebied. 
SBZ 114 is nauwer begrensd en omvat alleen gebied ten 
oosten van de grote plassen (in de gemeenten Maarssen en 
Wijdemeren). 

De Noordelijke Kievitsbuurt lag voorheen ook binnen de SBZ 
49, maar is daar in 2004 uitgehaald. Het gebied is minus 
de bebouwing aan de Scheendijk nog wel onderdeel van 
de ecologische hoofdstructuur van Nederland (EHS). Het 
natuurbeleid is vooral gericht op de aquatische natuurwaarden. 
Het gebied vormt een verbindende schakel voor de omringende 
natuurgebieden. 

Terra Nova is in 1993 aangewezen als beschermd 
Natuurmonument (buiten de Natura 2000-gebieden). Hiervoor 
geldt net als bij de Natura 2000-gebieden dat van elk project of 
plan dat niet direct verband houdt of nodig is voor het beheer 
van het gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere 
plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor 
zo’n gebied een ‘passende’ beoordeling moet worden gemaakt 
rekening houdend met de instandhoudingsdoelstelling van het 
hele gebied. Dergelijke activiteiten zijn vergunningplichtig. Dat 
geldt ook voor activiteiten met mogelijk negatieve effecten 
buiten het gebied (“externe werking”). Er is voor dit gebied een 
beheerplan opgesteld. Naast het behoud van de moerasvogels 
is het beheer ook gericht op de instandhouding van  streng 
beschermde soorten als heikikker en ringslang. 

Knelpunten/kansen
In de veenweidegebieden is sprake van een blijvende 
achteruitgang van de weidevogels. Natuurparels als de 
rietlanden bij Kockengen zijn schaars, maar wel op meer 
plekken realiseerbaar. De waterkwaliteit laat te wensen over. 
Dit biedt aanknopingspunten voor waterzuivering door middel 
van bijvoorbeeld helofytenfilters, onder andere in de zone 
tussen Maarssenbroek en Breukelen, en flexibel peilbeheer. Er 
zijn meer ganzen dan aan te wijzen foerageergebieden.

Knelpunten op de stroomruggen liggen in de slechte 
waterkwaliteit van de Vecht en de Vechtplassen. 
Relatief weinig landgoederen zijn gerangschikt binnen 
de Natuurschoonwet. In combinatie met nieuwe 
natuurontwikkeling zijn er kansen voor uitbreiding van de 
natuurwaarden en de bescherming. 

In de Kievitsbuurt vormt de recreatie een knelpunt door 
verstoring van de oevers en de rust en in de waterkwaliteit is 
verbetering wenselijk.

Door realisatie van de 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 bij de realisatie 
van voldoende en goed gedimensioneerde en ingerichte 
ecopassages.

Doelsoorten zijn:
- in het veenweidegebied; Weidevogels, Zwarte Stern, 

Poldervissen, Krabbescheer, Groene glazenmaker en 
Ringslang;

- op de stroomruggen: Stinzenplanten, Parkbosvogels, 
Vleermuizen, Ringslang en Zomerklokje;

- op de plassen; Zwarte Stern en Noordse woelmuis.
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2.6 Landbouw

De gemeenten Breukelen (48.648ha) en Loenen (27.317ha) 
zijn voor het overgrote deel in gebruik voor de landbouw 
(gegevens CBS Statline):
- Breukelen  38.079ha 
  (78,3% van de totale oppervlakte), 

- Loenen  20.865ha 
  (76,3% van de totale oppervlakte). 

In het grondgebruik is geen duidelijk onderscheid te herkennen 
tussen de stroomruggen en de veenweidegebieden. Bijna alle 
gronden zijn in gebruik als weiland. Wel hebben de gronden op 
de stroomruggen een betere draagkracht voor de landbouw en 
behoren deze tot de betere landbouwgronden.

In de landbouw kan per gemeente onderscheid worden 
gemaakt in bedrijfssoorten naar landgebruik (gegevens CBS 
Statline, 2003):

Breukelen 
-  graasdierbedrijven  95%  
  (ca. 125 bedrijven)

-  akkerbouwbedrijven 2,2%  
  (ca. 2 bedrijven)

-  gemengde bedrijven 1,5% 
  (ca. 7 bedrijven)

-  tuinbouwbedrijven 0,9% 
  (ca. 5 bedrijven)

-  hokdierbedrijven 0,3%  
  (inmiddels geen bedrijfsactiviteiten meer)

Loenen  
- graasdierbedrijven  95%  
  (ca. 65 bedrijven )

- akkerbouwbedrijven 0% 
  (geen bedrijfsactiviteiten)

- gemengde bedrijven 1,4%    
 (ca. 2 bedrijven)

- tuinbouwbedrijven 2,4%    
 (ca. 3 bedrijven)

- hokdierbedrijven 0,7%    
 (ca. 3 bedrijven)

Het belangrijkste gebruik van het landelijk gebied is het 
graasdierbedrijf/weidebouw. Deze staat echter onder druk, 
ondermeer door een moeizame concurrentiepositie en de 
verminderde draagkracht van de veenondergrond. 

Een groot deel van de agrarische bedrijven heeft een 
bedrijfshoofd van 40 jaar of ouder (gemiddeld 86%), waarbij 
opgemerkt dient te worden dat maar 20% daadwerkelijk 
bedrijfsopvolging heeft.

In het gebied zijn de Agrarische natuur- en 
landschapsverenigingen “VechtVallei” en “De Utrechtse Venen” 
actief.  De eerstgenoemde vereniging zet zich in voor het 
instandhouden en het ontwikkelen van natuur- en landschap 
in de noordelijke Vechtstreek, waaronder weidevogelbeheer, 
instandhouding van de floradiversiteit en het stimuleren van 
agrarisch natuurbeheer. “De Utrechtse Venen” houdt zich bezig 
met het veenweidegebied en ziet de landbouw als belangrijkste 
drager hiervan. Om dit te handhaven is verbreding nodig, 
waarbij naast de hoofdbedrijfsactiviteit landbouw andere 
functies op het bedrijf worden geïmplementeerd. De vereniging 
zet zich in voor het instandhouden en versterken van een 
open veenweidelandschap met zijn karakteristieke natuur- en 
landschapswaarden. Dit doen ze door ondermeer de volgende 
activiteiten te stimuleren en te ondersteunen:
- slootkanten- en weidevogelbeheer,
- educatieve projecten,
- recreatief medegebruik.

Specifieke voorbeelden van dergelijke verbredingsactiviteiten in 
het gebied zijn:
- Kaas- en ijsboerderij ‘De Willigen’, verkoop, rondleidingen, 

lunches e.d. (Vreeland),
- Schulp Vruchtenstappen, verkoop uit eigen boomgaard en 

rondleidingen (Breukelen),
- Groene Hart Landwinkel ‘ Koppers’ (Kockengen),
- ‘Ontdek de boerennatuur’, kinder- en bedrijfsfeesten en 

excursies (Kockengen),
- Boerderij Hazenveld, Bed&Breakfast en camping 

(Kockengen),
- Limousinboerderij ‘De Meierij’, vleesverkoop en 

rondleidingen (Loenersloot).

Knelpunten en kansen
In de veengebieden speelt het probleem van bodemdaling, 
omdat het peil laag gehouden wordt (- 60 cm) ten opzichte 
van het maaiveld. Deze drooglegging is wenselijk voor een 
agrarische bedrijfsvoering. De wegprofielen in zowel de 
veenontginningslinten als langs de Vecht zijn smal voor het 
steeds groter wordende landbouwverkeer. Ook is er behoefte 
aan mogelijkheden voor schaalvergroting van agrarische 
bedrijven enerzijds en functieverandering of verbreding van 
agrarische bedrijven anderzijds richting bijvoorbeeld recreatie, 
natuur of waterberging (groene en blauwe diensten). Hiervoor 
zijn landschappelijke kaders gewenst.
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2.7 Recreatie

Midden in de Randstad, in de nabijheid van grote steden als 
Amsterdam en Utrecht, vormt het gebied met haar groene 
lint van buitens langs de Vecht en de oeverlanden van de 
veenplassen, een aantrekkelijk recreatiegebied. Er is zowel 
sprake van dag- en verblijfsrecreatie, als van waterrecreatie 
en recreatie op het land. Naast de ‘conventionele’ 
recreatiebedrijven zijn geleidelijk aan nieuwe vormen van 
recreatie als nevenfunctie en recreatief medegebruik in 
opmars, zoals ‘recreëren bij de boer’. 

Belangrijke locaties en structuren voor de waterrecreatie zijn:
- de Vecht: belangrijk deel van de ‘Randstad Waterring’ 

(doorgaande route voor recreatievaart Groene Hart),
- verbindingen Vecht en Loosdrechtse Plassen/Vinkeveense 

Plassen (o.m. Geuzensloot),
- Groote Heicop en Danne: verbinding Vechtplassen/

vaarcircuit De Ronde Venen voor ondermeer kano’s,
- de Aa en Angstel: alleen voor kleine watersport.
In het gebied is het Plassenschap Loosdrecht en omgeving 
actief.

De landrecreatie bestaat vooral uit dagrecreatie. Van belang 
hierbij zijn:
- de diverse historische kernen,
- bewegwijzerde recreatienetwerken  

(zie Landelijke recreatienetwerken),
- buitens, landgoederen en forten,
- dagrecreatieterreinen (Bosdijk en Oukooperdijk),
- regionale/lokale fietsroutes In de Benen door de Venen: 

Plassenroute, Kasteelroute, Aaroute en Bovenlandenroute,
- specifieke fiets- en wandelpaden, zoals de Hollandse Kade, 

het Kortjakse Pad, de Veenkade, de Demmerikse Kade, 
de Boterwal, de Portengense Zuwe en de Uitweg van 
Portengen,

- recreatief medegebruik lokale wegen.

Landelijke recreatienetwerken in het gebied zijn:
- Lange Afstandwandelpaden: Utrechtpad, Waterliniepad, 

Groene Hartpad, Marskramerpad en Floris V-pad, 
- fietsroutes LF7 Oeverlandroute, 
- fietsroute Hollandse Waterlinie, 
- fietsroute Buitenplaatsen (ANWB/VVV),
- Waterlinieroute (auto). 

Er zijn enkele concentratiegebieden van verblijfs- en 
dagrecreatie:

-  Recreatiecentrum Mijnden, jachthavens, dag- en 
verblijfsrecreatie (buiten plangebied),

-  Trekgatengebied Kievitsbuurt/Scheendijk 
(vakantiewoningen op de legakkers).

Knelpunten en kansen

Veenweide:
- ontbrekende schakels in wandel- fiets- en 

kanoroutestructuur,
- aansluiting land- en waterrecreatie ontbreekt,
- sterke scheiding met Vecht en Loosdrechtse Plassen door 

infrabundel,
- weinig toeristisch-recreatieve (kleinschalige) 

voorzieningen,
- beperkte ontsluiting van het gebied.

Vechtzone:
- beperkte verbindingen met Vechtplassen,
- tekort aan tijdelijke aanlegplaatsen,
- recreatievaart beschadigt oevers en beschoeiingen
- landrecreatief verkeer zorgt voor overlast door gering 

aantal wegen,
- beperkte toegankelijkheid van cultuurhistorische objecten 

waaronder ook de buitenplaatsen.

Loosdrechtse Plassen:
- kwaliteit voorzieningen voldoet niet aan hedendaagse 

eisen,
- verbindingen over water zijn beperkt (geïsoleerd gebied), 
- beperkte openbare toegang oevers,
- imago van vergane glorie,
- samenwerking ondernemers kan worden verbeterd.

ontwikkeling van recreatievoorzieningen tussen Vecht en plassengebied‘s zomers vormt de Vecht een aantrekkelijk decor voor waterrecreatie
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2.8 Stedelijk netwerk en 
infrastructuur

Stedelijke structuren
Het stedelijk netwerk van de Randstad komt in het gebied 
vooral tot uitdrukking in de autonome infrastructuur die 
het gebied doorsnijdt. De bebouwing is nog vrij compact 
gebleven en concentreert zich in Breukelen en in de relatief 
klein gebleven kernen langs de Vecht, Angstel en Aa; Loenen,  
Loenersloot, Nieuwersluis, Nigtevecht, Vreeland, Kockengen 
en Nieuwer-Ter-Aa en enkele linten door het veenweidegebied, 
zoals Portengen en Kortrijk. De historische kernen en ook de 
verspreide bebouwing liggen vooral op de oude stroomruggen. 
Het gebied ligt in de invloedssfeer van Utrecht en Amsterdam, 
maar heeft haar landelijke karakter weten te behouden. Het 
maakt dan ook onderdeel uit van het Nationaal Landschap 
Groene Hart (en Nationaal Landschap Nieuwe Hollandse 
Waterlinie). Tal van boerderijen verliezen inmiddels wel hun 
agrarische functie of zijn deze reeds verloren en worden 
gebruikt als kantoor of woonhuis.

Kenmerkende bovenlokale infrastructuur
Drie grote infrastructuurlijnen doorkruisen het gebied, en 
zijn in het zuidelijk deel gebundeld en waaieren uit naar het 
noorden:
- het Amsterdam-Rijnkanaal, 
- de spoorlijnen Amsterdam-Utrecht/Amsterdam-Gouda, 
- en de Rijksweg A2. 

Het brede Amsterdam-Rijnkanaal verbindt het IJ bij Amsterdam 
met de Waal bij Tiel. Het kanaal heeft een beeldbepalende 
beplanting, aan weerszijden is het kanaal ingeplant met 
een enkele populierenrij, en vormt door haar omvang en de 
accentuering met de lineaire beplanting een kenmerkende 
autonome structuur. De komende jaren zal het kanaal van 
natuurvriendelijke oevers worden voorzien, waardoor de 
ecologische kwaliteiten van het kanaal en haar directe 
omgeving worden verbeterd. Het autonome karakter blijft 
uitgangspunt, waarbij op lokaal niveau wordt gezocht naar 
interactie met de omgeving.  

De rijksweg A2 is de belangrijkste noord-zuidverbinding 
van Nederland voor vracht- en autoverkeer. Vooral tussen 
Amsterdam en Utrecht is deze verkeersader zwaar belast. In 
de komende jaren wordt gewerkt aan de verbreding van de 
A2 tussen Amsterdam en Utrecht. Tussen de knooppunt en 
Holendrecht en Oudenrijn wordt de A2 in beide richtingen 
waarschijnlijk verbreed naar vijf rijstroken.

Hierbij worden de volgende ingrepen gedaan:
- verbreding,
- aanleg geluidsscherm N401 ter hoogte van Groote Heicop,
- aanleg ecoduct de Geuzensloot (bij Vinkeveen),
- aanleg ecologische verbindingszones en stapstenen,
- aanleg landschapsstroken langs A2, ten noorden van het 

plangebied bestaan deze uit waterpartijen, ten zuiden 
van Breukelen uit opgaand groen in het ritme van de 
polderverkaveling.

Aan de noordoostzijde van de afslag Abcoude richting 
Amsterdam komt een geluidsscherm. Daarnaast wordt tussen 
Abcoude en Vinkeveen een reeks schermen geplaatst. Ook 
komt er bij Breukelen, langs de provinciale weg N401 ter 
hoogte van de Groote Heicop, een geluidsscherm. 

Ook het aantal sporen van de spoorlijn Amsterdam-Utrecht 
wordt in de komende jaren uitgebreid van twee naar vier. Ter 
hoogte van de aftakking van het spoor naar Woerden-Gouda 
is ondermeer een spoorviaduct/fly-over van circa 600 meter 
gebouwd en een nieuwe spoorbrug met geluidsschermen bij 
Loenen. 

Andere belangrijke infrastructuur zijn de voornamelijk oost-
westgerichte provinciale wegen (N201, T27) en de routes langs 
de Vecht, zoals de Rijksstraatweg (N402).

Knelpunten en kansen
Alle drie de grote structuren vormen forse fysieke en visuele 
barrières en doorsnijden het gebied rigoureus. Met de nieuwe 
ontwikkelingen van deze infrastructuur wordt al meer rekening 
gehouden met het ‘verzachten’ van deze doorsnijding door 
verbindingen te leggen, bijvoorbeeld ecologisch en recreatief. 

Een bedreiging vormt de verstedelijking van de corridor 
tussen de infrastructuur. Functieveranderingen van agrarische 
bedrijven en de behoefte aan landelijk wonen vormen 
plaatselijk een bedreiging van het landelijk karakter.

Amsterdam-Rijnkanaal; fysieke barrière, ruimtelijk herkenbaar aan 
populieren
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recreatiehuisjes

woonboten langs de Vecht
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schuur met nieuwe kantoorfunctie

moderne architectuur langs de Vecht

traditionele boerderij in het veengebied



Brons + partners landschapsarchitecten bv3�



Landschapsontwikkelingsplan Breukelen - Loenen, definitief - september 2008 3�

3.  Beleid en ontwikkelingen

In dit hoofdstuk is het bestaande beleid van diverse overheden 
en organisaties ten aanzien van de thema’s samengevat. 
De kaart “beleid en ontwikkelingen” laat de belangrijkste 
gebiedsspecifieke beleidsaanwijzingen zien. Het bestaande 
beleid is in dit hoofdstuk gerangschikt naar thema. Diverse 
beleidsplannen hebben een integraal karakter, zoals het 
streekplan van de provincie Utrecht, zij komen bij verschillende 
thema’s aan de orde

3.1 Beleid bodem- en   
watersysteem

In de diverse beleidsstukken wordt aandacht besteed aan 
het bodem- en watersysteem. Dit is de basis voor elke vorm 
van landgebruik en met name voor de landbouw, die een 
belangrijk aandeel heeft in de karakteristiek van het gebied. 
Belangrijke beleidsregels voor bodem en water komen uit het 
Provinciaal Waterhuishoudingsplan en de Kaderrichtlijn water. 
Dit plan heeft weer haar uitwerking in diverse plannen van de 
betreffende waterschappen, zoals van het Hoogheemraadschap 
Amstel, Gooi en Vecht. Deze zijn te vinden in het 
Waterbeheerplan 2006-2009, het Watergebiedsplan Groot 
Wilnis-Vinkeveen en het Watergebiedsplan Holland, Sticht 
en omstreken. Het Watergebiedsplan voor de Zuidelijke 
Vechtplassen is op het moment van schrijven in voorbereiding. 

De belangrijkste punten uit het Waterbeheerplan en de 
Watergebiedsplanpen zijn:
- Onderscheiden deelgebieden met bijbehorende peilen: 

Demmerik (klein deel), Oukoop, het Honderd, Landje van 
Onloo, Groot en Klein Oud-Aa en Bosdijk,

- waterbeheer overwegend gericht op agrarisch 
ontwikkelingsgebied of agrarisch gebied met natuurfunctie,

- behoud gebiedseigen water en goede mogelijkheden 
aanvoer van water van geschikte kwaliteit,

- bescherming aanwezige bebouwing,
- terugdringen kans op wateroverlast,
- rekening houden met gebruiksmogelijkheden recreatie en 

cultuurhistorie.

Het Watergebiedsplan Zuidelijke Vechtplassen heeft betrekking 
op: Polders Mijnden en Breukelen Proosdij, Polders Muyleveld, 
Bethune en oostelijk deel van Breukelen. De belangrijkste 
uitgangspunten voor het Watergebiedsplan Zuidelijke 
Vechtplassen zijn:
- (Nieuwe) peilbesluiten noodzakelijk gebaseerd op 

zorgvuldige afweging van betrokken belangen en 
wijze van grondgebruik, aangevuld met inrichtings- en 
beheersmaatregelen,

- waterkwaliteit verbeteren,
- ecologische doelstellingen realiseren (Kaderrichtlijn Water, 

Vogel- en Habitatrichtlijnen).

De Waterstructuurvisie van het Hoogheemraadschap 
De Stichtse Rijnlanden formuleert de volgende doelstellingen 
voor duurzaam waterbeheer (30-50 jaar);
- het gewenste veiligheidsniveau tegen overstromingen en 

wateroverlast garanderen,
- er is sprake van een goede waterkwaliteit,
- de ecohydrologische variatie binnen het plangebied is 

hersteld,
- de bodemdaling is verminderd of zo mogelijk stop gezet in 

de veenweidegebieden,
- er zijn goede gebruiksmogelijkheden voor diverse 

maatschappelijke functies, de landschappelijke betekenis 
van water is behouden of versterkt.

Concreet wordt ten noorden van Maarssen ook naar 
depotruimte voor onderhoudsbagger gezocht. Tussen 
Kockengen en Breukelen is een zoekgebied voor waterberging 
aangegeven. Het waterbeheersplan De Stichtse Rijnlanden 
2003-2007 geeft specifieke maatregelen aan per deelgebied. 
De veenweiden ten oosten van Kockengen vallen in het 
plangebied Leidsche Rijn. Hier zijn geen specifieke maatregelen 
voor aangegeven.

Aandachtspunten die uit beleidsstukken van andere overheden 
naar voren komen zijn:
- Verhoging peil voor veiligheid en behoud veenweiden 

(Streekplan 2005-2015)
- wateras: een groenblauwe zone die verbinding legt tussen 

Breukelen en Kockengen, ruimte voor waterberging 
(Structuurplan Breukelen),

- verbeteren (recreatieve) vaarmogelijkheden (beleidsplan 
Vecht- en Plassengebied Loosdrecht).

3.2 Beleid cultuurhistorisch en 
archeologisch netwerk

Beleid ten aanzien van archeologie en cultuurhistorie komt 
naar voren in een aantal documenten.
De Cultuurhistorische atlas van de provincie Utrecht geeft 
inzicht in de ontstaansgeschiedenis van het landschap en de 
nog aanwezige cultuurhistorische elementen. Tevens geeft zij 
een visie op de verschillende gebieden; 
- veilig stellen van de gave copeontginningen in 

‘schaakbordpatroon’ van het Utrechts-Hollands 
veengebied,

- veilig stellen cultuurhistorische samenhang 
buitenplaatsengordel langs de Vecht, geleiden 
verstedelijking en recreatie. Nieuwe buitenplaatsen worden 
niet uitgesloten,

- eisen stellen aan ontwikkelingen langs de Vechtzone Noord 
en de Angstel. Het agrarische karakter blijft het leidende 
principe,

- eisen stellen aan de herkenbaarheid en samenhang 
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van 
Amsterdam.



Verdichtingsopgave Nieuwe Hollandse 
Waterlinie

Inundatielijn
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Voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie is het toekomstperspectief 
Panorama Krayenhoff opgesteld. Deze visie gaat o.a. 
uit van een versterking van het contrast tussen de open 
inundatiegebieden en een verdichting van de zone ten westen 
hiervan. Aan de forten in en nabij het plangebied is een 
ecologische functie toegekend. Alleen fort Spion heeft een 
recreatieve functie. Het door het Rijk opgestelde perspectief 
is door de Provincie als uitvoerend orgaan, uitgewerkt in 
een vastgesteld ambitiedocument en een vastgestelde 
projectenatlas.  Het ontwerp- en inrichtingsprogramma van de 
envelop Vechtstreek-Zuid omvat de volgende elementen:
- Landschappelijke en recreatieve articulatie van de 

hoofdverdedigingslijn,
- forten als recreatieve en ecologische pleisterplaatsen,
- ecologische en recreatieve verbinding langs de Vecht, 
- uitwerken van de verdichtingsopgave tussen Vecht en 

Amsterdam-Rijnkanaal (Architectuurnota), 
- ontwikkeling van het arrangement ‘Ontdekkingstocht’, 
- haalbaarheid Beschermd gezicht ‘Vecht’.

De ambities zijn uitgewerkt in een vastgestelde projectenatlas. 
Veel projecten zullen een overlap hebben met de projecten die 
uit het LOP voortkomen. Afstemming hierin is wenselijk.

Ook andere plannen gaan in op cultuurhistorische waarden;
- Behoud cultuurhistorische waardevolle copeontginningen 

Kockengen (Streekplan 2005-2015),
- cultuurhistorie toegankelijk en aantrekkelijk maken voor 

recreatief gebruik (beleidsplan Vecht- en Plassengebied 
Loosdrecht),

- monumentenbeleid voor beschermde dorpsgezichten en 
bebouwing met monumentenstatus.

Nota Belvedère
Het Vecht- en plassengebied, ten oosten van de A2 is 
aangewezen als Belvedèregebied, evenals de Nieuwe Hollandse 
waterlinie. De landgoederen- en buitenplaatsengordel is van 
Europese betekenis. 

3.3 Beleid waardevolle 
landschappen en structuren

Het gehele plangebied maakt onderdeel uit van het Nationaal 
Landschap Groene Hart. Voor het Groene Hart is een 
ontwikkelingsprogramma opgesteld. Dit programma geeft de 
laaggelegen veengebieden met een sterke bodemdaling aan. 
Op termijn zullen hier de ontwikkelingsmogelijkheden zich 
richten op extensiever grondgebruik zoals natuur, landschap, 
water en recreatief medegebruik. De stroomruggen van Vecht 
en Angstel worden als relatief groene transformatiezones 
gezien. 

Het plangebied ten westen van de A2 en de spoorlijn Breukelen 
Woerden is als onderdeel van het Groene Hart uitgewerkt in 
het Plan van Aanpak de Venen. De veenweidegebieden in 
een schil ten westen van Nieuwer ter Aa en ten oosten van 
Kockengen zijn aangewezen als agrarisch ontwikkelingsgebied. 
De productieomstandigheden zijn in deze gebieden in het 
algemeen goed. De andere veenweidegronden zijn als gebied 
met verbrede landbouwdoelstelling aangegeven. Hier vormen 
de productieomstandigheden (bijvoorbeeld een beperkte 
drooglegging) beperkende omstandigheden. Het waterpeil 
wordt afgestemd op de agrarische doelstelling. Neveninkomsten 
kunnen gehaald worden uit natuur-, recreatie-, streekgebonden 
of biologische producten. Precies ten westen van het LOP 
plangebied ligt een gebied voor nadere uitwerking van een 
schoon water verbinding en ontwikkeling van 150 ha nieuwe 
natuur. 

Het streekplan geeft de volgende koersen aan haar 
landschapsbeleid; in het veenweidegebied voortbouwen op 
kwaliteit open gebieden, op de stroomruggengordels zichten 
op de toekomst in een half open landschap (onderzoeken 
van verrassende combinaties van rood, groen en blauw, die 
leiden tot ruimtelijke kwaliteit). Op verzoek van de gemeente 
Loenen wordt aandacht gevraagd voor aparte vermelding van 
de Vechtzone als icoon van het Groene Hart. Op basis van de 
op te stellen Vechtvisie wordt een nadere keuze gemaakt en 
worden de gelden uit het ILG (investeringsbudget landelijk 
gebied) verdeeld. Aan het eind van 2006 zal een Actieplan 
Landschap zijn opgesteld, als uitwerking van het streekplan.

Specifiek landschapsbeleid;
- Behoud cultuurhistorische waardevolle copeontginningen 

Kockengen (Streekplan 2005-2015),
- open verbinding veenweidegebied en plassengebied tussen 

Breukelen en Maarssen (Streekplan 2005-2015),
- wateras: een groenblauwe zone die verbinding legt tussen 

Breukelen en Kockengen, ruimte voor waterberging 
(Structuurplan Breukelen),

- versterken landschappelijke lijnen (linten, groene lijnen 
(kades) en waterlopen) in ‘ wijde wereld’ (=veenweide) 
(Structuurplan Breukelen).

uitsnede kaart Hollandse Waterlinie Vechtstreek-Zuid
(bron: Ambities Vechtstreek-Zuid, 2006)
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De landschapsvisie van de Provincie Utrecht geeft voor de 
deelgebieden De Venen, De Vecht en de Vechtplassen de 
kernkwaliteiten, bedreigingen en opgaven aan. Deze zijn 
verwerkt in de opgaven voor de deelgebieden in paragraaf 4.2.

In het plangebied zijn stiltegebieden aangewezen ten oosten 
van de Vecht tussen Vreeland en Loenen en ten zuidwesten 
van Kockengen tussen de Groote Heicop en de spoorlijn 
Woerden Breukelen.

Het streekplan geeft ruimte aan nieuwe landgoederen, 
buiten de EHS, in landelijk gebied 1 of 3, niet in landelijk 
gebied 2 waar landbouw de hoofdfunctie is. Hierdoor vallen 
de veenweidegebieden in het plangebied af en is deze 
ontwikkeling alleen langs de Vecht mogelijk. Als globale 
indicatie voor de minimale grootte wordt 10 ha aangehouden.

3.4 Beleid ecologisch netwerk

Voor het gebied is divers beleid vigerend met betrekking tot 
de ontwikkeling en versterking van het ecologisch netwerk. 
De EHS (bestaande en nieuwe natuur en ecologische 
verbindingszones) zijn vastgesteld in het streekplan. De 
natuurgebiedsplannen vormen hiervan een uitwerking en geven 
de kaders voor subsidie aan. De belangrijkste documenten 
zijn wel de natuurgebiedsplannen en de verkenning voor 
de ontwikkeling van de natte as. De andere plannen volgen 
overwegend deze beleids- en visiedocumenten. 
In het plangebied komen twee natuurgebiedsplannen 
samen, het Natuurgebiedsplan De Venen (westzijde) en het 
Natuurgebiedsplan Vecht- en Plassengebied (oostzijde). De 
intentie van de natte as is om tussen deze twee gebieden een 
robuuste verbinding te creëren. De Vecht heeft een belangrijke 
functie als ecologische verbinding tussen Utrecht en het 
Noorderpark/de Venen.

De belangrijkste ecologische structuren die versterkt 
en/of ontwikkeld worden in het gebied conform de 
Natuurgebiedsplannen De Venen en Zuidwest Utrecht zijn:
-  Ontwikkeling gordel van nieuwe natuur Demmerik-Gagel/

Donkereind-Veenkade,
-  ontwikkeling EVZ Geuzensloot & Spoorlijn Uithoorn-

Breukelen (V); overjarig rietland, nat soortenrijk grasland, 
natuurbos, moeras, 

-  ontwikkeling EVZ De Aa (VI);
 overjarig rietland, nat soortenrijk grasland, moeras,
-  ontwikkeling EVZ Polder Groot Wilnis-Vinkeveen (VII);
 overjarig rietland, nat soortenrijk grasland, natuurbos, 

moeras,
-  ontwikkeling EVZ Spoorlijn/verbinding naar Polder Haarrijn 

(VIII);
 overjarig rietland, moeras en struweel,
- ontwikkeling EVZ Haarrijn; riet (Randstadgroenstructuur),
- landschapsstrook RWS A2,
- veentuin Kockengen (bestaande natuur).
Het betreft in dit gebied dus met name lijnstructuren. 

uitsnede kaart Integrale kwaliteitszonering
(bron: Ontwikkelings-programma Groene Hart, 2005)

Laaggelegen veengebieden 
met sterke bodemdaling; 
vernatting, geen verdere 
peilverlaging, dynamisch 
peilbeheer 

Hoger gelegen veengebieden 
met matige bodemdaling; 
verbrede landbouw met 
bijbehorende drooglegging

uitsnede kaart Koersen landschap 
(bron: Streekplan Provincie Utrecht 2005-2015, 2005)

Voortbouwen op kwaliteit
open gebieden

Zichten op de toekomst in het halfopen 
landschap

uitsnede functiekaart toekomstvisie De Venen 
(bron: Plan van aanpak De Venen, 1998)

Agrarisch ontwikkelings-
gebied

Gebied met verbrede 
landbouwdoelstellingen
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De belangrijkste ecologische structuren die versterkt/ontwikkeld 
worden in het gebied conform het Natuurgebiedsplan Vecht- 
en Plassengebied zijn:
- Ontwikkeling EVZ De Angstel en Aa (C)
 waardevolle water- en oevervegetaties, oeverlanden en 

aanliggende moerassen en schraallanden,
- ontwikkeling EVZ De Vecht (G)
 rivier met plaatselijk natuurvriendelijke oevers en 

waardevolle oeverlanden,
- ontwikkeling EVZ Geuzensloot (D)
 watergang met waardevolle oevers en brede aanliggende 

moeraszone, ter hoogte van A2 faunavoorzieningen,
- ontwikkeling EVZ Demmerik-Loosdrechtse Plassen (E)
 verbinding uit oude goederenspoorweg met aanliggende 

zone met plasbermen en schraalland, brede watergangen 
en delen van de rivieren met waardevolle oevers en 
aanliggende zones met moeras(bos), schraalland en nabij 
Vecht tevens vochtig loofbos,

- ontwikkeling EVZ Wilnis-Vinkeveen-Haarrijn-Bethune (F)
 verbinding van grote en kleine watergangen met 

waardevolle oevers en aanliggende gebieden met 
moeras(bos) en schraalland, schrale wegbermen en een 
deel van de Vecht met waardevol oeverland.

Versterking bestaande natuurgebieden:
- Oeverlanden Vecht: riet, moeras, grasland en  

botanisch interessante beplantingselementen,
- De Nes: zoetwatergemeenschap, riet en ruigte,
- Slotzicht: bos- en zoetwatergemeenschappen  

(Natuurmonumenten),
- Terra Nova: parkbos, grasland, moeras en water 

(landgoed),
- GWA (Gemeentelijk Waterleidingbedrijf Amsterdam)-

gronden: natte en droge schraalgraslanden,
- De Nieuwe Brug: ter versterking EVZ Venen-Vechtplassen, 

multifuctioneel bos,
- Croonenburg: droog stroomdalgrasland, moerassen 

(archeologisch monument),
- Middenhoek en Vreedenhoff: parkbos, natuurbos,  

soortenrijk grasland en rietland (landgoederen),
- Fort Nieuwersluis: ter versterking EVZ Venen-Vechtplassen, 

stroomdalgrasland, struweel, rietland en ruigte,
- Bosgebieden Over-Holland, Sterreschans en   

Vijverhoeve: ter versterking EVZ Venen-Vechtplassen, 
bosgemeenschap rivierklei, moeras en park-stinzenbos,

- Gunterstein en Queekhoven: ter versterking EVZ Venen-
Vechtplassen, vochtig loofbos, parkbos, essenhakhout, 
lanen, grasland en stinzeflora (landgoederen),

- Nijenrode: parkbos vochtig loofbos met waardevolle 
paddestoelenflora; park-stinzenbos  (landgoed). 

Ontwikkeling nieuwe natuurgebieden:
1. Over-Holland, Sterreschans en Vijverhoeve:    

bosgemeenschap op rivierklei, park-stinzenbos, moeras en 
schraal grasland (landgoederen)

2. Gunterstein en Queekhoven: nat en droog schraalgrasland 
(landgoederen),

3. De Morgenstond: soorten rijk grasland (deel 
Natuurmonumenten),

4. Tienhovens Kanaal: moeras, schraalland en vochtig 
loofbos,

5. Nijenrode: schraal grasland, moeras en vochtig loofbos 
(landgoed),

6. Polder Mijnden: kemphaangrasland en nat schraalgrasland  
(deel SBB),

7. Vreedenhorst,
8. Vreedenhoff.

De Verkenning van de Natte As door de Provincie Utrecht 
(beslisnotitie) gaat uit van:
- Ten westen van A2: Variant C,
- ten oosten van A2: nadere afstemming met rijk en 

provincie Noord-Holland (verkenning Natte As Vechtstreek 
en ontsnippering spoor/kanaal, de provincie Noord Holland 
heeft een voorkeur voor de zuidelijke variant, de provincie 
Utrecht neigt ook naar deze variant),

- natte as als robuuste verbinding, een aaneengesloten 
natuurgebied bestaande uit schakels (corridor) en bredere 
knopen (stapstenen),

- natte as verbindt twee typen natuur: ‘grasland met klein 
water’ en ‘moeras, struweel en groot water’,

- verbinding Vinkeveenseplassen-Loosdrechtse Plassen 
via Geuzensloot (EVVN, ecologische verbinding Veen en 
vechtplassen),

- ontsnippering kruisingen met infrabundel precair,
- doelsoort moerasvogels.

De Zuidelijke Kievitsbuurt en de legakkers bij Terra Nova vallen 
binnen de beschermingszone van de Vogel- en Habitatrichtlijn 
(Natura 2000). Ze vallen daarmee binnen de rijkswetgeving en 
de ecologische hoofdstructuur van Europa.
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3.5 Beleid agro-economisch 
netwerk

Het streekplan geeft voor het landelijke gebied verschillende 
hoofdrichtingen aan;
- Langs de Vecht sterker verweven landbouw, natuur 

en recreatie in combinatie met nieuwe landgoederen 
(landelijk gebied 3); nieuwe landgoederen vooral westzijde 
Vecht tussen Maarssen en Breukelen,

- ten noorden van Loenen en ten westen van Loenen-
Breukelen en van A2 landelijk gebied 2; meer agrarisch 
gericht,

- plassen landelijk gebied 4: natuur,
- behoud karakter veenweiden voor weidevogels, waarbij 

grondgebonden landbouw (duurzaam en rendabel!) 
een voorwaarde is; stimuleren agrarisch natuurbeheer, 
verdieping en verbreding,

- het ‘nieuwe boeren’ (Streekplan 2005-2015).

De provincie Utrecht heeft een Visie en activiteitenprogramma 
plattelandsontwikkeling 2006-2009 opgesteld. Hierin geeft zij 
aan met welke activiteiten zij de volgende vier jaar samen met 
partners uit het veld aan haar ambities wil werken.

Voor de Vechtstreek zal de provincie een integrale 
ontwikkelingsvisie opstellen. Zij werkt momenteel aan een 
verordening voor oevervoorzieningen.

3.6 Beleid recreatienetwerk

Streekplan Utrecht 2005-2015
Kwalitatieve verbreding in recreatief aanbod: watersport, 
kleinschalige dagrecreatie, fiets- en wandelmogelijkheden,  
agro- en ecotoerisme en toeristisch benutten van NHW en 
Stelling van Amsterdam,
- Scheendijk-Noord gericht op water- en verblijfsrecreatie; 

kwalitatieve verbetering en herstellen zichtlijnen 
van Scheendijk naar legakkers Kievitsbuurt; tevens 
Vogelrichtlijngebied,

- nieuwe evenwichten recreatie en natuur Scheendijk/
Kievitsbuurt, nieuwe extensieve toegangsmogelijkheden ,

- recreatief netwerk verbeteren en verfijnen t.b.v. extensief, 
routegebonden recreëren,

- aanwijzing recreatie ontwikkelingsgebieden tussen 
Nieuwersluis en Loenen ten zuiden van Nijenrode.

Structuurplan Breukelen
- Schakel: schakel in voorzieningen en werken, nieuwe 

stationslocatie, concentratie/koppelpunt recreatieverkeer 
Vecht en Groene Hart, nieuwe entree Breukelen.

Beleidsplan Vecht- en Plassengebied Loosdrecht
- Combinatiescenario: recreatie en natuur, recreatie en 

landbouw, recreatie en wonen/leefbaarheid,
- marktgericht beleid, waarbij draagkracht niet overschreden 

wordt  en zonering,
- recreatieve voorzieningen kwalitatief verbeteren,
- ontwikkelen combinatiemogelijkheden land- en 

waterrecreatie,
- verbeteren (recreatieve) vaarmogelijkheden,
- uitbreiding informatievoorziening,
- cultuurhistorie toegankelijk en aantrekkelijk maken voor 

recreatief gebruik,
- aanleg golfbaan ten zuidwesten van Loenen (in 

procedure).

3.7 Beleid stedelijk netwerk 
en infrastructuur

Het Streekplan 2005-2015 en het Structuurplan Breukelen 
geven uitgangspunten voor verstedelijking;
- Restricties verstedelijking vanwege waarden ,
- nieuwe entree Breukelen bij Breukelerwaard/A2,
- ontwikkelen Breukelen tot knooppunt binnen contouren,
- bouw Cronenburgh: nieuwbouwwijk circa 200 woningen 

aan zuidkant Loenen,
- verplaatsing woonschepen langs Vechtoevers naar minder 

kwetsbare locaties of inpassing,
- mogelijke windturbinelocatie A2 ter hoogte van Nieuwer 

Ter Aa,
- Schakel: schakel in voorzieningen en werken, nieuwe 

stationslocatie, concentratie/koppelpunt recreatieverkeer 
Vecht en Groene Hart, nieuwe entree Breukelen,

- kwalitatieve verbetering kernen (herstructurering, beperkte 
inbreiding/uitbreiding).

De dijk aan de westzijde van het Amsterdam-Rijnkanaal is een 
primaire waterkering. Rijkswaterstaat voert het beleid dat hier 
geen hoogopgaande boombeplanting op mag staan. Zij voert 
een uitstervingsbeleid voor de bomen op deze dijk. Indien 
zij verdwijnen door werkzaamheden aan de oever of door 
ouderdom, worden zij niet vervangen. Dit zal het vertrouwde 
landschapsbeeld ingrijpend veranderen.
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dat het landschap ‘leeft’ blijkt onder meer uit de inzendingen van de 
fotowedstrijd (foto ingezonden door G. Hof)
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4.1 Wensen klankbordgroep  
 en bevolking

Het landschapsontwikkelingsplan hecht veel waarde aan de 
inbreng en betrokkenheid van de bewoners en gebruikers. 
Daartoe is in het proces tijdens de inventarisatie en analyse 
ruimte geboden om wensen, kansen en voorstellen naar 
voren te brengen. In twee gespreksronden, één met de 
klankbordgroep (belangenorganisaties en specialisten) 
en één met de bewoners en gebruikers, en door middel 
van een enquête, is hiervan een overzicht verkregen. 
In bijgaande kaart en hieronder is een samenvatting 
gemaakt van de resultaten. Let op, dit zijn de wensen en 
opmerkingen van bewoners en gebruikers. Dit zijn dus niet 
de uiteindelijke keuzen die worden gemaakt. 

Algemene wensen
-  Openhouden landschap ten westen A2,
-  voorkomen (extra) nieuwbouw in buitengebied,  

bouwen voor eigen bevolking of als dit meerwaarde voor 
landschap betekent,

-  behoud agrarische sector, koe in de wei, eventueel 
beheerlandbouw,

-  behoud en versterking cultuurhistorisch landschap en haar 
elementen,

-  slechts kleinschalige recreatie in beperkte mate,
-  beschermen dorpsgezicht Kockengen Noord,
-  beleefbaar landschap, informatieverstrekking,
-  peilbeheer afgestemd op agrariër, natuur en bodem,
-  ontwikkelingsgericht beleid, niet teveel beperkingen,
-  ruimte voor vitaal buitengebied, economische draagkracht.

4.  Conclusies analyse en wensen

Concrete projecten
Voorstellen voor recreatiepaden:
1. Graspad over oude kade Loenersloot/ Kade langs Angstel 

aansluiten op weg naar Oudkoper wipwatermolen,
2.  noordzijde Zandgracht (Oukoop-Demmeriksekade),
3. opstellen oude spoordijk boven Oukoop,
4.  Honderdschelaantje-Oukoop,
5.  langs de Aa, Boterwal-Nieuwer Ter Aa/ Oeverwallenpad 

Oud Aa,
6.  Lage kade tussen Portengen en Bosdijk,
7.  tussen Veenkade en Gagelweg,
8.  Spengense molen tot aan Spengen over grasdijk,
9.  houten voetbrug Grote Heicop
10. wandelpad tussen Vecht, Spijkerbos en Scheendijk 

over bestaande houtwal en(grens)kade tussen het Fort 
Tienhoven en de Vecht toegankelijker,

11. Kortrijk-Thematerkade (De Haarrijn),
12. Gieltjesdorp-Thematerkade (De Haarrijn),
13. fietsbrug over Amsterdam-Rijnkanaal bij Nigtevecht,
14. jaagpad langs Vecht,
15. ruiterpad(en) rond Nieuwer ter Aa en Oud Aa
16. wandelpad Weersloot,
17. wandelpad voormalige Hollandse Kade,
18. klompenpaden,
19. recreatieve knooppunten ontwikkelingen of voorwaarden 

daartoe scheppen (Nieuwer Ter Aa en Kockengen),
20. transferium Breukelen.

Voorstellen voor waterrecreatie:
-  Oplossen knelpunten voor waterrecreatie zoals  

lage bruggen of ontbrekende verbindingen ,
-  ruimte voor kanoën, 
-  ruimte voor recreatie aan Amsterdam-Rijnkanaal, 
-  Aa verbinden met Angstel.

Voorstellen voor verblijfsrecreatie:
- Stimuleren B&B in bestaande (vrijkomende) bebouwing 

in plaats van kamperen bij de boer. Eventueel wel 
trekkersplaatsen.

Voorstellen voor natuurontwikkeling:
a. Zuidkant Zandgracht,
b. herstel rietoevers oeverlanden Aa,
c. ontwikkeling gebied tussen N401 en Groote Heicop,
d. plasdras langs Bijleveld,
e. plasdraszone langs de Hollandschekade vanaf Gerverskop 

tot N401
f. ontwikkeling driehoek Laag-Nieuwkoop, spoorlijn en de 

Rodendijk,
- moeras tussen Kockengen en N401,
- versterken geplande ecologische verbindingszones,
- waterkwaliteit poldersloten,
- aandacht voor lokale faunapassages en   

amfibievriendelijke stoepranden en kolken,
-  natuurvriendelijke oevers in plaats van beschoeiingen.
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Voorstellen voor landschapsontwikkeling:
- Herstel Bijleveld en voormalige Hollandsche kade,
- oude tolpad langs N401 ruimtelijk hekenbaar maken,
- Lage kade tussen Portengen en Bosdijk,
- oude inundatiekade Portengen Zuid,
- in beeld brengen oude kade van de laan van During/

Woerdense weg,
- belang van zichtzones oost-west, openhouden  

gebied tussen Breukelen en Maarssen,
- eikenlanen Gunterstein, Proosdijweg en Woerdenseweg,
- anticiperen op ‘witte hekkensyndroom’ (paardenhouderij),
- beleid en communicatie ontwikkelen t.a.v.  

ontsluitingsvormen, gemeentelijke    
wegbeplantingen en natuurvriendelijke oevers,

- handleiding (erf)beplantingen,
- windturbines niet in open landschap, maar wegvallend in 

rand Breukelerwaard,
- ruimte voor nieuwe landgoederen aansluitend bij 

karakteristieken landschap, ondermeer langs  N401,
- herstel/aanleg geriefhoutbosjes binnen karakteristieke 

structuur,
- beeldkwaliteitseisen bij nieuwe ontwikkelingen,
- behouden en verduurzamen bomen langs Amsterdam-

Rijnkanaal,
- beeldkwaliteit langs de Vecht: richtlijnen voor gebruik 

beplantingen (soortenkeus)  en erfafscheidingen, zodat 
rivier wisselend zichtbaar blijft,

- herstel Indijk,
- verplaatsing en hernieuwde bemalingsfunctie Kortrijkse 

Molen,
- herstel molenbiotopen,
- geen hekken in het landschap, alleen op dam.

4.2 Indeling in deelgebieden 

Terugkijkend op de analyse kunnen conclusies getrokken 
worden ten aanzien van gebieden met vergelijkbare kwaliteiten 
en bijbehorende problematiek. 

Uit de analyse blijkt een duidelijke indeling in drie 
landschapstypen, welke gebaseerd is op de abiotische 
ondergrond en de bijbehorende occupatie. Daarnaast is een 
aanvullende indeling gemaakt op basis van geconstateerde 
verschillen in ligging en karakteristiek van de deelgebieden. Er 
zijn zes deelgebieden te onderscheiden;
1. veenweidelandschap West; 
2. weidelandschap Oost; 
3. stroomruggenlandschap van de Aa, Angstel en Kerklaan 
4. stroomruggenlandschap van de Vecht-Noord, 
5. stroomruggenlandschap van de Vecht-Zuid, 
6. het Vechtplassengebied met de bijzondere legakkers in de 

Kievitsbuurt. 

Identiteit en samenhang deelgebieden
De zes deelgebieden hebben ieder een geheel eigen 
identiteit. De veenweidegebieden West maken onderdeel uit 
van het uitgestrekte agrarische veenweidegebied richting 
Vinkeveen en Woerden (het Groene Hart). Deze uitgestrekte 
veenweidegebieden zijn in cultuurhistorisch en landschappelijk 
opzicht nog zeer gaaf. Het landschap toont nog steeds 
de verkaveling van de copeontginning uit de 12e eeuw 
en behoort tot de (zeer) goede weidevogelgebieden. De 
oostelijke weidegebieden liggen deels op veen, deels op klei. 
Zij zijn geïsoleerd komen te liggen, door o.a. het kanaal,  de 
A2 en de verstedelijking van Maarssen en Breukelen. Deze 
weidevogelgebieden lopen in noordelijke richting door buiten 
het plangebied. In het oosten worden zij begrensd door de 
Loosdrechtse plassen. Ook deze kleinere weidevogelgebieden 
zijn in gebruik voor de melkveehouderij en zijn open van 
karakter.
 
Tussen deze veenweide- en weidegebieden ligt de half open 
stroomrug van de Aa en Angstel. Deze stroomrug is in het 
noordelijke deel moeilijk herkenbaar door de doorsnijding 
van de A2 en in het zuiden door de abrupte begrenzing van 
de rijksweg A2 en het stedelijke gebied van Breukelen. De 
stroomrug kent een agrarisch gebruik. De stroomrug tussen 
Loenersloot en Loenen is moeilijk herkenbaar in het landschap. 
Wel ligt hier van oudsher een verbindingsweg en aangrenzende 
bebouwing.

In het oostelijk deel van het plangebied vormen de buitens en 
landgoederen langs de Vecht een zeer fraai en aantrekkelijk 
landschap. Deze gordel is uniek in Nederland en heeft een 
grote cultuurhistorische en recreatieve waarde, naast een 
bijzondere woonkwaliteit. Het zuidelijk deel kent een dichte 
aaneenschakeling van buitens en landgoederen en heeft 
daardoor een meer besloten karakter dan het gedeelte ten 
noorden van Loenen. Deze Vechtzone vormt loopt door richting 
zowel Utrecht als Weesp. Binnen het plangebied ligt echter 
de grootste reeks van buitens en landgoederen. De fraaie 
historische dorpskernen dragen eveneens bij aan de hoge 
aantrekkelijke waarde van deze Vechtzone.

Tot slot vormen de legakkers een bijzonder cultuurhistorisch en 
ecologisch waardevol landschap. Dit legakkerlandschap grenst 
aan de Loosdrechtse plassen.  

De noord-zuid gerichte infrastructuurlijnen van A2, Amsterdam-
Rijnkanaal en spoor worden als grote fysieke barrières 
ervaren. Wel lopen de landschappen in ruimtelijke zin vaak 
aan weerszijden door en fungeren de infrastructuren als 
herkenbare lijnen in het landschap.
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4.3 Problematiek plangebied 

De beschrijving van de problematiek van het plangebied is 
opgesplitst in een viertal thema´s.

Landschap en grondgebruik
Het plangebied staat onder druk van de omringende randsteden 
Amsterdam en Utrecht. Ten opzichte van andere delen heeft 
het gebied echter de tamelijk ongeschonden meervoudige 
doorlopende cope-ontginningen weten te behouden, evenals 
de bijzondere gordel van buitens en landgoederen langs de 
Vecht.

De open veenweidegebieden met cope-ontginningen 
worden als een uniek landschap ervaren met bijzondere 
weidevogelkwaliteiten. Deze worden bepaald door het 
agrarisch gebruik. Binnen het plangebied gaat het daarbij 
voor 95% om melkveehouderijbedrijven. De agrarische 
sector in de veenweidegebieden staat echter onder druk 
door moeilijke productieomstandigheden, bodemdaling welke 
vraagt om voortdurende aanpassingen van de waterpeilen en 
de moeizame concurrentiepositie van de landbouw. Hierdoor 
zoeken agrarische bedrijven naar verbreding van functies 
of toch verder gaande schaalvergroting om vitaal te blijven. 
Beiden kunnen hun uitwerking hebben op het huidige, open 
landschap en de kwaliteit van de linten. Soms is ook de 
opvolging in geding. Het weidelandschap ten noorden en 
zuiden van Breukelen staat onder druk van verstedelijking. 
Deze zones dienen met nadruk te worden aangewezen als 
ruimtelijke open zones tussen verstedelijkte gebieden. Het 
landschap op de stroomruggen heeft een meer half open en 
half besloten karakter. Bestaande buitens en landgoederen 
worden duurzaam in stand gehouden door particulieren. 
Hier is meer de toegankelijkheid, een versterking van de 
natuurwaarden en een natuurvriendelijk beheer van de 
parkbossen punt van aandacht. De recreatieve druk is in de 
Vechtzone groot, welke leidt tot overlast in verkeersstromen op 
water en land. Tevens staat in gebieden met verblijfsrecreatie 
de beeldkwaliteit onder druk. De laatste twee aspecten vormen 
ook een bedreiging voor de instandhouding van de legakkers.
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Natuur en water 
De waterhuishouding van het buitengebied is gereguleerd 
via een groot aantal poldersloten, weteringen, gemalen en 
boezemwater veelal bestaand uit oude rivierlopen zoals de Aa-
Angstel en de Vecht. Via peilbesluiten worden de waterstanden 
per polder op het gewenste peil gehouden. Hierbij lopen de 
belangen van de landbouw (voldoende drooglegging) en natuur 
(weidevogels of vochtige parkbossen) niet parallel, zodat per 
deelgebied bepaald moet worden wat het zwaarst weegt. De 
waterkwaliteit laat voor goede natuurontwikkeling te wensen 
over, zowel in de veengebieden, als in de Vecht en de plassen.
De natuurwaarden in het gebied zijn gerelateerd aan de 
landschapstypen en bestaan in het veenweidegebied uit zeer 
goede en goede weidevogelgebieden voornamelijk ten westen 
van de A2 en in polder Mijnden en plaatselijk bijzondere 
slootplanten, libellen en vissen. De weidevogels nemen 
landelijk nog steeds af. De omvang van de weidevogelgebieden 
staat onder druk, bijvoorbeeld door functieveranderingen van 
de grond. De kwaliteit wordt bedreigd door verstoring, het 
intensieve landbouwkundig gebruik en predatie. Verspreide  
natuurgebieden, zoals het polderreservaat bij Kockengen en 
goede verbindingen zijn nog schaars. 
Op de stroomruggen zijn veel natuurwaarden gerelateerd aan 
de Vechtoevers en de parkbossen. Slechts weinig parkbossen 
van de buitens en landgoederen zijn beschermd onder de 
Natuurschoonwet. Door uitbreiding kunnen meer gebieden 
onder deze wet gerangschikt worden. 
De legakkers bezitten een europees gewaardeerde kwaliteit 
voor moeras- en watervogels, vissen en moerasplanten. De 
recreatie vormt hier, net als langs de Vecht, een bedreiging 
voor de rust en het behoud van de oevers.  

Cultuurhistorie en recreatie
Zowel de veenweidegebieden als de zone langs de Vecht 
bezitten bijzondere cultuurhistorische waarden. De 
copeverkaveling van de veenweidegebieden startte reeds in de 
Middeleeuwen in de 10e eeuw. De landhuizen langs de Vecht 
dateren van een latere periode, de Renaissance  van de 17e 
en 18e eeuw. De plassen met legakkers verwijzen naar de 
turfwinning in de 17e tot de 19e eeuw. Deze drie landschappen 
zijn totaal verschillend, maar ieder uniek in hun gaafheid en 
belevingswaarde. Juist de contrasten bieden verschillende 
mogelijkheden voor een toenemende behoefte aan recreatieve 
ontsluiting van het buitengebied. Cultuurhistorische objecten, 
zoals de  forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, oude 
linies en de molens, verliezen hun functie en daarmee ook hun 
herkenbare relatie met het landschap. Informatie moet bewust 
worden gegeven om de werking van dergelijke elementen 
onder de aandacht te brengen. 
De wegen langs de Vecht en ook de waterwegen en plassen in 
de omgeving kennen in het hoogseizoen een grote drukte door 
diverse vormen van recreatief verkeer. Een goede geleiding 
van deze recreatiestromen is wenselijk en noodzakelijk. Vanuit 
de nieuwe verstedelijking van Leidsche Rijn en Vleuten / De 
Meern zal via het te ontwikkelen groengebied rond kasteel de 
Haar de recreatieve druk op het westelijke veenweidegebied 
toenemen.



(foto ingezonden door A. Remmink)
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Bebouwing en infrastructuur 
Zowel in de lintbebouwingen als langs de Vecht neemt het 
landelijk wonen toe. Vanuit agrarische bedrijven is er behoefte 
aan functieveranderingen op en rond de erven. Regulering is 
gewenst om het landelijke karakter van het buitengebied te 
behouden. Kleinschalige uitbreidingen van kernen gaan ten 
koste van het landelijk gebied. Een goede landschappelijke 
inpassing is op zijn minst wenselijk. 
De diverse vormen van infrastructuur zullen in de toekomst 
aangepast worden. De A2 wordt verbreed, waardoor de 
barrièrewerking groter wordt. Een begeleidend landschapsplan 
moet zorgen voor een goede landschappelijke inpassing van 
de weg en behoud en uitbreiding van de dwarsverbindingen 
voor mens en dier. Begeleidende geluidweringen zullen 
de ruimtelijke samenhang in oost-west richting nadelig 
beïnvloeden. De westzijde van het kanaal wordt als primaire 
waterkering beschouwd, waardoor hier op termijn geen bomen 
meer mogen staan. Het karakteristieke beplantingsbeeld 
van de hoge populieren zal dan verdwijnen. Hiervoor dienen 
alternatieven te worden onderzocht. Ook het spoor Utrecht 
Amsterdam zal verdubbelen in haar breedte. Ook hier is een 
goede landschapsvisie nodig om de lijn goed in het landschap 
in te passen. 

Uit praktisch oogpunt zijn de gebiedskwaliteiten en de 
problematiek en opgaven per deelgebied samengevat en 
weergegeven voorafgaand aan de visie op deze deelgebieden 
in hoofdstuk 5. 
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5. Visie op thema’s

Behouden (zeer) open Veenweidelandschap-West
Handhaven karakteristieke cope-verkaveling. 

Functieverandering en schaalvergroting 

agrarische sector mogelijk, mits behoud openheid 

en (zeer) goede kwaliteit voor weidevogels. 

Ontwikkkelen ecologisch-recreatief netwerk.

Behouden (en versterken) lintbebouwing
Handhaven karakteristieke opbouw cope-

ontginningslinten. Functieverandering en schaalvergroting 

erven mogelijk, mits binnen karakteristieke opbouw.

Ontwikkelen Wateras
Ontwikkelen natuurwaarden en robuuste natte ecologische 

verbindingszone. Ontwikkelen recreatiepaden.

Behouden en landschappelijk versterken 
open Weidelandschap-Oost
Handhaven open agrarisch landschap met solitaire 

erven. Functieverandering en schaalvergroting 

agrarische sector mogelijk, mits behoud openheid. 

Bescheiden landschapsontwikkeling en versterking 

recreatief medegebruik vanuit kernen.

Versterken halfopen stroomruggenlandschap 
Aa, Angstel en Slootdijk
Versterken karakteristieke landschappelijke kwaliteiten 

met kleinschalige landschapselementen en behoud 

van doorzichten van stroomrug naar achterland.

Ontwikkelen Vechtoevers
Versterken natuurwaarden Vechtoevers. 

Opstellen beeldkwaliteitscriteria oeverinrichting. 

Behouden doorzichten van Vecht naar 

achterland. Herstellen jaagpaden. 

Ontwikkelen halfopen 
stroomruggenlandschap Vecht-Noord
Uitbreiden natuur- en landschapswaarden, 

o.a. met nieuwe landgoederen, mits behoud 

doorzichten van Vecht naar achterland. Uitbreiden 

cultuurhistorisch-recreatief netwerk. 

Behouden halfbesloten 
stroomruggenlandschap Vecht-Zuid 
Behouden bijzondere cultuurhistorische en 

landschappelijke kwaliteiten buitens en landgoederen 

en fraaie ruimtelijke afwisseling. Uitbreiden 

natuurwaarden bij bestaande landgoederen, in 

beperkte mate in nieuwe landgoederen. Verbreden 

cultuurhistorisch-recreatief netwerk. 

Te behouden halfopen Vechtplassenlandschap 
Scheendijk en Kievitsbuurt
Handhaven hoge natuurwaarden en karakteristieke 

legakkers en petgaten. Ontwikkelen beeldkwaliteitscriteria 

recreatiewoningen, begeleiden recreatieve druk.

Behouden en versterken relatie tussen 
landschappen aan weerszijden van grote 
infrastructuur
Handhaven openheid en zichtlijnen, versterken 

ruimtelijke relaties, inpassen grote infrastructuur.

Ontwikkelen groene buffer
Ontwikkelen groenzone met natuur- en 

landschapskwaliteiten ter inpassing van stedelijk 

gebied Breukelen en ter versterking van ecologische 

dwarsrelaties en recreatief gebruik.

Ontwikkelen Natte As
Creëren ecologische verbinding van moerasgebieden

Ontwikkelen waterberging
Onderzoeken combinatie van waterberging, 

waterzuivering en depotruimte voor 

onderhoudsbagger in geïsoleerd gebied.

Ontwikkelen bescheiden cultuurhistorische 
recreatieve functie fort Nieuwersluis
Centraal in gebied op raakvlak van landgoederenzone 

en Nieuwe Hollandse Waterlinie. 

Ontwikkelen agrarisch-recreatief landschap polder 
Nijenrode 
Versterken landschappelijke en recreatieve waarden 

door kleinschalige natuur- en landschapsontwikkeling 

met behoud van agrarisch karakter.

Legenda
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5.1 Doelstellingen

Vanuit de analyse volgt een aantal doelstellingen voor 
de toekomstvisie op de landschapsontwikkeling voor de 
volgende 10 jaar in plangebied. Deze zijn hieronder verwoord. 
In paragraaf 5.2 is de visie op diverse thema´s nader 
omschreven.

1. Behouden en ontwikkelen landelijk karakter gebied (met 
agrarisch veenweidegebied in het westen en bijzondere 
gordel van buitens en landgoederen langs de Vecht).

2. Versterken economische vitaliteit buitengebied en inspelen 
op behoeften;
a. ontwikkelingsmogelijkheden en functieverandering voor 

agrariërs binnen landschappelijke kaders,
b. versterken recreatief medegebruik en kleinschalige 

recreatieve voorzieningen, zo mogelijk als aanvullende 
economische drager,

c. opstellen van ruimtelijke kaders voor nieuwe 
landgoederen en landelijk wonen,

d. groen-blauwe diensten aan agrariërs vergoeden.

3. Behouden en ontwikkelen karakteristieke landschapstypen;
a. veenweidelandschap; (rationeel en open agrarisch 

copelandschap),
b. weidelandschap (open agrarisch slagenlandschap)
c. stroomruggenlandschap Aa, Angstel en Slootdijk 

(organisch, half open, agrarisch, wonen),
d. stroomruggenlandschap Vecht (half open tot half 

besloten, buitens, landgoederen en buiten wonen),
e. plassengebied Kievitsbuurt (half besloten, langgerekte 

legakkers en petgaten).

4. Behouden en ontwikkelen ruimtelijke samenhang (in 
oost-west richting) tussen weerszijden A2, spoor, A’dam-
Rijnkanaal en Vecht.

5. Ontwikkelen natuur- en landschapswaarden, horend bij de 
landschapstypen;
a. behoud en versterking gebiedseigen natuurwaarden 

(weidevogels, stinzenflora) en streekseigen 
landschapselementen (sloten, bosjes, boomgaarden, 
erfbeplanting)

b. (plaatselijke) natuurontwikkeling (polderreservaat, 
nieuwe landgoederen),

c. verbetering ecologische infrastructuur (EVZ, 
stapstenen, faunamaatregelen). 

6. Behouden en versterken aardkundige, archeologische en 
cultuurhistorische waarden. 

7. Samenwerken met particulieren, agrarische 
natuurverenigingen en andere organisaties om 
bovenstaande doelstellingen te bereiken.

Twee ontwikkelingsrichtingen
Op basis van nevenstaande doelstellingen zijn 
aanvankelijk twee ontwikkelingsrichtingen opgesteld. 
In deze ontwikkelingsrichtingen zijn twee verschillende 
toekomstbeelden verkend. 
1. Het eerste model is gebaseerd op het behoud en de 

versterking van de bestaande landschapstypen met hun 
karakteristieke kwaliteiten, zoals deze in de analyse 
onderscheiden zijn. Daarnaast zijn in dit model het beleid 
en de opgaven die hieruit voortkomen voor de volgende 
10 jaar vertaald in een ruimtelijk beeld. Dit model geeft 
een visie op de ontwikkeling in de volgende 10 jaar tot 
circa 2016.

2. Het tweede model gaat verder dan het eerste model 
en sluit aan bij het ontwikkelingsperspectief voor 
de 21e eeuw voor het Groene Hart. Dit model gaat 
in op de problematiek van de bodemdaling van de 
veenweidegebieden, de Kadernota Water en nadere 
ontwikkelingen op de stroomruggen en heeft een langere 
planhorizon tot circa 2030. 

In beide modellen is het plangebied beschouwd in relatie tot 
de regionale context. Dit is een voorwaarde om een goed beeld 
te krijgen van de verwachte ontwikkelingen in het Groene Hart 
van de Randstad, waartoe het gebied behoort.

De landschapsontwikkelingsvisie van dit LOP geeft een 
doorkijk naar de gewenste landschapsontwikkeling tot over 
10 jaar. Zij is daarom met name gebaseerd op model 1. Zij 
speelt echter wel in op een verder gaande bodemdaling en 
natuurontwikkeling in het veenweidegebied op lange termijn, 
welke in model 2 is onderzocht. Model 2 is opgenomen in 
bijlage A.
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5.2 Samenhang tussen 
deelgebieden

In deze paragraaf wordt voorafgaand op de visie per 
deelgebied de visie op de verschillende thema´s toegelicht. 
Deze beschrijvingen vormen een uitwerking van de 
doelstellingen die in paragraaf 5.1 zijn genoemd.

Samenhang deelgebieden en omgeving
Zoals beschreven in paragraaf 4.2 is de indeling in 
deelgebieden gebaseerd op de abiotische ondergrond en 
de hierop volgende occupatiepatronen. Aanvullend is een 
onderverdeling gemaakt naar ligging en karakteristiek van 
bepaalde deelgebieden. De deelgebieden dienen ieder in 
relatie met hun omgeving beschouwd te worden. Zoals eerder 
vermeld, vormen de stroomruggen en grote infrastructuren 
onderdeel van langere noord- zuid structuren buiten het 
plangebied. De oostelijke weidegebieden hebben eveneens 
een relatie met gebieden in noordelijke richting, soms ook in 
oost - west richting. Belangrijk is dan doorgaande lijnen 
ruimtelijk te benadrukken en barrières te negeren.  De 
westelijke veenweidegebieden moeten in samenhang met 
de uitgestrekte veenweiden richting Vinkeveen en Woerden 
worden beschouwd. Zij grenzen aan de ringvormige ontginning 
van De Venen, welke min of meer een eigen eenheid vormt.

Voor ieder deelgebied wordt uitgegaan van het versterken 
van de karakteristieke elementen en ruimtelijke identiteit. 
Voor elk deelgebied is dus een eigen ontwikkeling wenselijk. 
Hierdoor zullen oorspronkelijke verschillen in het landschap 
ook in de toekomst duurzaam herkenbaar blijven. Binnen 
deze landschapskarakteristiek worden de ontwikkelings-
mogelijkheden aangeven.

5.3 Landschap en grondgebruik 

Per deelgebied is gezocht naar een combinatie van de diverse 
doelstellingen. Voor behoud van het gewenste landschapsbeeld 
zijn de economisch vitale functies onontbeerlijk. Het LOP gaat 
daarom uit van ontwikkelingen in het (agrarische) landschap, 
echter wel onder bepaalde landschappelijke voorwaarden. 
In het uitvoeringsplan zal nader aangegeven worden welke 
vergoedingen voor bepaalde (groen-blauwe) diensten er voor 
instandhouding van het landschap beschikbaar zijn, o.a. vanuit 
het Nationaal Landschap.

In het westelijk veenweidegebied wordt ingezet op behoud 
en versterking van het unieke veenweidelandschap met de 
bijbehorende openheid en de regelmatige copeverkaveling. 
Behoud van de agrarische beheerfunctie met een belangrijke 
nevendoelstelling voor weidevogelbeheer is hiervoor 
essentieel. Andere vormen van grondgebruik zijn mogelijk 
indien zij de openheid van het landschap niet verstoren en 
geen afbreuk doen aan het landelijk karakter van het gebied, 
bijvoorbeeld water, lage natuur of energiegewassen. De 
visie van het LOP is om aan agrariërs onder landschappelijke 
voorwaarden binnen de karakteristiek van de linten ruimte te 
bieden voor schaalvergroting of neveninkomsten uit verbreding 
(zorg, recreatie, natuurontwikkeling, kunst en cultuur, 
kantoor, beperkte kleine bedrijvigheid). Uitgangspunt voor 
nevenactiviteiten is dat deze passen binnen de schaal en maat 
van het lint, het erf en de huidige bebouwing of vervangende 
nieuwbouw. Er mag geen nadelige verkeerssituatie ontstaan. 
Doorzichten op de polders tussen de erven dienen te blijven 
bestaan. In een aanvullend beeldkwaliteitplan zijn richtlijnen 
opgesteld voor behoud en versterking van de beeldkwaliteit en 
landschappelijke kwaliteit van de linten. Enkele van de vroeger 
veelvuldig voorkomende geriefhoutbosjes worden hersteld. 
Op de lagere delen wordt natuurontwikkeling voorgestaan in 
combinatie met waterberging.

Ten noorden en zuiden van Breukelen liggen tussen de A2 en 
het kanaal redelijk geïsoleerde delen van het landelijke en 
agrarische gebied. In ruimtelijk opzicht worden oost - west 
relaties met de omgeving versterkt. Ook qua ontsluiting 
moeten deze geïsoleerde gebieden verbonden zijn met hun 
omgeving. 

Op het stroomruggenlandschap langs de Aa en de Angstel 
wordt gestreefd naar een doorgaand lint van kleinschalige 
landschapselementen van verspreide beplante erven, 
begroeide oevers en kleine bosjes. Dit lint loopt ruimtelijk 
door aan weerszijden van de A2. De A2 zelf wordt niet 
benadrukt. De stroomrug juist ten noorden van Breukelen 
dient ruimtelijk met opgaande begroeiing te worden versterkt, 
zodat zij een duidelijke begrenzing vormt van het stedelijke 
gebied, eventueel in de vorm van een nieuw landgoed. Ook 
de stroomrug van de Slootdijk mag ruimtelijk worden versterkt 
met beplantingen.
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In de kleinere weidegebieden wordt gestreefd naar behoud 
van het agrarische, open landschap. Op kleinere schaal zijn 
aanvullingen wenselijk ter versterking van cultuurhistorische 
patronen of ter verbetering van de recreatieve toegankelijkheid. 
Bescheiden landschapsontwikkeling in de open ruimten kan de 
gebieden aantrekkelijker maken voor recreatief medegebruik. 
Plaatselijk is natuurontwikkeling voorzien, zoals in polder 
Mijnden. De samenhang tussen de deelgebieden en met 
aansluitende veenweidegebieden in de omgeving dient 
telkens punt van aandacht te zijn. Ten zuiden van Breukelen 
wordt net als aan de noordzijde gestreefd naar een stevige 
groene zone, ter begrenzing van het stedelijke gebied en 
ter versterking van een oost/west ecoverbinding, eventueel 
in de vorm van een nieuw landgoed. In polder Nijenrode, 
tussen Breukelen en Maarssen dient het agrarische landschap 
een sterke recreatieve medegebruiksfunctie te krijgen. De 
aangrenzende zone tussen de A2 en het kanaal kan vanwege 
haar geïsoleerde ligging mogelijk goed benut worden voor 
waterberging, waterzuivering en een depot voor bagger. De A2 
wordt ten zuiden van Breukelen versterkt door begeleidende 
landschapsstroken, met een parkachtig karakter, refererend 
aan het stroomruggenlandschap van de Vecht. Wel blijven 
doorzichten bestaan over de huidige sloten. 

Op het stroomruggenlandschap langs de Vecht wordt ingezet 
op behoud en versterking van het afwisselende landschap 
en de bijzondere cultuurhistorische, landschappelijke en 
natuurwaarden. De buitens en landgoederen liggen met hun 
voorzijde georiënteerd naar de Vecht. Hun parkbossen liggen er 
dwars op. Zij dragen daardoor bij aan de ruimtelijke afwisseling 
en de uitzichten vanaf de Vecht op het buitengebied. In 
een aanvullend beeldkwaliteitplan zullen richtlijnen worden 
opgesteld voor de beeldkwaliteit van de oeverinrichting bij 
woonboten.

In het bijzondere landschap van de petgaten in de Kievitsbuurt 
moet een gebiedsgerichte ontwikkeling plaats vinden voor 
de afstemming van natuur en recreatiebelangen. Er wordt 
een oplossing gezocht voor het afkalven van de oevers en 
handhaving van toegestane recreatieactiviteiten.



behouden en ontwikkelen van kleinschalige landschapselementen

bosjes in de polder zijn karakteristiek voor het (veen)weidegebied

natuurlijke oevers i.p.v. beschoeide oevers langs sloten zijn zowel vanuit 
cultuurhistorisch, als landschappelijk en ecologisch opzicht wenselijk
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Aanleg streekeigen landschapselementen
In elk landschapstype wordt ingezet op behoud, beheer en 
ontwikkeling van streekeigen beplantingen, zoals erfbeplanting, 
kavelgrensbeplanting, (geriefhout-)bosjes, boomgaarden, 
oeverbeplanting, houtkaden, poelen, slotenpatronen, 
e.d. De tabel op pagina 21 van de analyse geeft de soort 
landschapselementen en beplantingen per landschapstype 
weer.  Ook het beeldkwaliteitplan gaat nader in op specifieke 
landschapselementen van de deelgebieden. Het opstellen 
van een convenant voor vrije landschapelementen  in de 
gemeente Loenen (reeds aanwezig in Breukelen) draagt bij 
aan de realisatie van deze landschapselementen. Dergelijke 
convenanten kunnen mogelijk ook voor natuurontwikkeling 
worden ingezet. Het uitvoeringsplan zal ingaan op een goed 
RO-beleid en de gewenste relatie tussen bouwaanvragen 
en de landschappelijk gewenste inpassing met streekeigen 
beplanting. Aanbevelingen voor (erf)beplanting zijn in het 
beeldkwaliteitplan uitgewerkt.

Behouden (dwars)sloten en natuurlijke oevers
Behoud van het slotenpatroon, inclusief dwarssloten, is 
van grote waarde, zowel vanuit cultuurhistorisch als vanuit 
landschappelijk en ecologisch oogpunt. De gemeenteraad van 
Breukelen hecht minder waarde aan de dwarssloten dan aan 
de doorgaande lange sloten. Voor de inrichting van sloten dient 
uit te worden gegaan van natuurvriendelijke of natuurlijke 
oevers. Er dient zo min mogelijk gebruik gemaakt te worden 
van beschoeiingen. Deze zijn vaak onnodig en tasten het 
landelijke landschapsbeeld aan. De natuurwaarden van een 
oever worden er sterk door verlaagd. Indien de beschoeiing 
toch wenselijk is dient deze niet meer dan circa 5 cm boven 
het zomerpeil uit te steken. Ook het gebruik van Kalmoes is 
mogelijk als plant die de oevers goed versterkt, als alternatief 
voor beschoeiing.

Het aanvullende beeldkwaliteitplan geeft o.a. nadere 
uitgangspunten geven voor; 
- ruimtelijke opbouw linten,
- inpassing bebouwing en erven (hoe omgaan met 

streekeigenbeplanting en tuinen in buitengebied),
- ruimtelijke kwaliteit Vechtoevers met en zonder 

woonboten,
- inrichting erven met hekken, paardenbakken, verlichting, 

verharding, etc.
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Behouden bestaande natuur

Ontwikkelen nieuwe natuur

Ontwikkelen Natte As met robuuste ecologische 

verbindingszones tussen Venen en Vechtplassen

 

Versterken begrensde natte ecologische verbindingszones

Ontwikkelen ecopassages 

Ontwikkelen ecologische stapstenen

Ontwikkelen natuurlijke oevers 

Amsterdam-Rijnkanaal en Vecht

Ontwikkelen ecologische functie bermen rijksweg 

A2 en spoorlijn Woerden-Breukelen

Ruimtelijk versterken oude spoordijk en 

oude inundatiekades ter ondersteuning 

droge ecologische verbindingszones

Legenda

Behouden natuurwaarden Kievitsbuurt

Ontwikkelen waterberging, waterzuivering, 

depotruimte voor onderhoudsbagger (indicatief)

Zoeklocatie waterberging

Ontwikkelen natuur- en recreatiegebied 

Haarzuilens met nieuwe waterplas, nieuw 

bos en bloemrijkgrasland (indicatief)

Ontwikkelen droge ecologische verbindingszones 

(ten noorden en ten zuiden van Breukelen 

ter ondersteuning groene buffers)

Ontwikkelen lokale natuurwaarden met plas-dras ter 

ondersteuning natte ecologische verbindingszones

Stimuleren en optimaliseren weidevogelbeheer

Op termijn meest natuurlijke gebieden 

voor extensivering grondgebruik
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5.4 Natuur en water

Er wordt gestreefd naar verbetering van de waterkwaliteit en 
een goede waterhuishouding, afgestemd op de functies in 
het gebied, in overeenstemming met verplichtingen volgens 
de Kaderrichtlijn Water. Er is op termijn een tendens gaande 
richting grotere peilvakken, waarbij natuurlijke omstandigheden 
het uitgangspunt vormen voor natuurontwikkeling. Hier kan op 
worden ingespeeld door natuurontwikkeling in deze gebieden 
te stimuleren ten opzichte van andere gebieden. Deze gebieden 
liggen met name aan de noord-westzijde van de grote 
veenweidegebieden. Binnen de eenheid van een polder kan 
worden geëxperimenteerd met het principe ´functie volgt peil´, 
zie voor een nadere uitleg van dit principe ontwikkelingsmodel 
2 in bijlage A. Een dergelijke benadering kan negatief zijn voor 
de weidevogelkwaliteit. Nadere kennisontwikkeling is hiervoor 
noodzakelijk. De waterschappen streven naar meer verspreide 
vormen van waterberging in combinatie met het verbreden 
van sloten en de aanleg van ecologische verbindingszones. 
Dergelijke gecombineerde ontwikkelingen zijn zeer goed 
mogelijk o.a. in de vorm van groen-blauwe diensten.

De bestaande natuurwaarden van het plangebied worden 
versterkt en verder met elkaar verbonden. Behoud en 
versterking van de weidevogelgebieden is van (inter)nationaal 
belang. Behoud van de legakkers is van europees belang. 
Zowel aan de westzijde buiten het plangebied (omgeving 
Vinkeveen – Wilnis) als aan de oostzijde binnen het 
plangebied (aansluitend aan de Loosdrechtse plassen) vindt 
de ontwikkeling van nieuwe natuur plaats. Deze bestaat 
voornamelijk uit natte natuurdoeltypen, gerelateerd aan de 
venige ondergrond. Denk hierbij aan veenmoerassen, riet, 
ruigte en natte schraalgraslanden. Zowel de floristische waarde 
als de waarde voor weide- en moerasvogels, libellen, vissen 
en kleine zoogdieren worden door deze natte natuur versterkt. 
De ontwikkeling van deze natuur ligt in navolging van de 
natuurgebiedsplannen binnen het plangebied in polder Mijnden 
en het westelijke deel van de Kievitsbuurt (De Morgenstond).

Tussen de grotere natuurgebieden ten westen en oosten 
van het plangebied wordt door het gebied een stelsel van 
verbindingszones aangelegd, EVZ’s en een Natte As. Deze 
volgen bestaande weteringen, rivierlopen en bermen van 
wegen of spoorwegen. De barrières van de A2, het Amsterdam 
Rijnkanaal en de Vecht worden verbeterd door de aanleg van 
ecopassages en natuurvriendelijke oevers. Op lokale schaal 
zijn aanvullende ecopassages langs wegen en de Vecht 
noodzakelijk. De Natte As vormt een bovenregionale verbinding 
van moerasachtige gebieden. De aanduiding is nog indicatief 
en dient in natuurgebiedsplannen nader begrensd te worden. 



voorbeeldschets van natuurvriendelijke oevers met een plasberm in het 
Amsterdam-Rijnkanaal (bron: Natuurvriendelijke oevers Amsterdam-
Rijnkanaal)
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Ecologische Hoofdstructuur Groene Ruggengraat
Uit de evaluatie van het natuurbeleid begin deze eeuw 
bleek dat er behoefte is aan robuuste verbindingen 
tussen natuurkerngebieden om de overlevingskansen 
van de ecosystemen te verhogen. Rijk en provincies 
hebben vervolgens in 2003 afgesproken welke robuuste 
ecologische verbindingen zullen worden gerealiseerd. 
Vervolgens hebben ze besloten tot de aanleg van 
deze verbindingszones. In 2007 hebben het rijk en 
de provincie dit project een hoge urgentie toegekend. 
In het voorjaar van 2008 heeft GS van Utrecht 
gekozen voor de zuidelijke variant die in het gebied 
van Loenen en Breukelen loopt langs de Geuzensloot, 
Angstel en noordoostelijk langs de kern Breukelen 
richting de Bethunepolder. De naam van het traject is  
Groene Ruggengraat.

De gronden voor deze gebieden worden aangekocht en 
ingericht overeenkomstig de karakteristieken van de streek. 
Het zal hoofdzakelijk bestaan uit natte natuur in de vorm 
van moeras, vochtig grasland en plas-drasbermen langs 
watergangen.

Aanvullend op deze plannen zijn voorstellen voor lokale 
natuurontwikkeling gedaan, zoals het ontwikkelen van  
plas-draszones op de laagste en meest verafgelegen plekken 
binnen de verkaveling. Een andere vorm van natuur is 
gerelateerd aan de parkbossen op de stroomruggen. Deze 
natuurwaarden worden uitgebreid met schraalgraslanden 
aansluitend aan bestaande landgoederen (zie paragraaf 3.4) 
en kunnen ontstaan in de vorm van nieuwe landgoederen (zie 
paragraaf 5.7). Ook draagt een natuurvriendelijk bermbeheer 
bij aan de ontwikkeling van lokale natuurwaarden.

actualisatie traject Groene Ruggengraat (bron: Gebiedsvisie 
Vechtstreek, april 2008)
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Behouden karakteristieke cope-verkaveling en 

karakteristieke microreliëf van oude stroomrug

Behouden (en versterken) karakteristieke 

opbouw cope-verkavelingslinten

Behouden beschermde dorpsgezichten als 

ijkpunten in het landschap en ontwikkelen 

recreatieve knooppunten in de dorpskernen, 

waaronder cultuurhistorische informatiepunten

Behouden molens en versterken molenbiotopen

Behouden bestaande buitens, landgoederen en 

parkbossen, vergroten toegankelijkheid

Versterken beleefbaarheid forten Nieuwe Hollandse 

Waterlinie en Stelling van Amsterdam als ijkpunten in 

het landschap en faciliteren van recreatieve functies

Ontwikkelen bescheiden cultuurhistorisch en 

recreatief knooppunt bij fort Nieuwersluis

Versterken zichtbaarheid oude spoordijk 

en oude inundatiekade

Versterken zichtbaarheid oud tolpad

Legenda

*
**

Behouden bestaande dagrecreatieterreinen/ 

parkeervoorzieningen

Behouden en verhogen beeldkwaliteit bestaande campings

Ontwikkelen Bed&Breakfast in bestaande 

bebouwing in linten en langs Vecht (indicatief)

Handhaven en ontwikkelen groot recreatief 

padennetwerk (indicatief)

Ontwikkelen recreatieve routes rondom 

dorpskernen (indicatief)

Ontwikkelen waterwegennetwerk (indicatief)

Ontwikkelen ruiterroute (indicatief)

Oplossen knelpunt in recreatief netwerk

Ontwikkelen recreatieve entree veenweidegebied 

nabij treinstation Breukelen (indicatief)

Realiseren golfbaan (indicatief)

Ontwikkelen natuur- en recreatiegebied 

Haarzuilens (landinrichtingsplan Haarzuilens)



recreatie(ontwikkeling) en cultuurhistorie gaan samen op 
Fort Nieuwersluis

versterken van het recreatief netwerk door middel van het ontwikkelen 
van routes, bewegwijzering en het opheffen van barrières
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5.5 Cultuurhistorie en recreatie

Cultuurhistorie
Zowel in het veenweidelandschap als in de Vechtzone is 
sprake van een cultuurhistorisch waardevol landschap. De 
karakteristieke kwaliteiten van bijvoorbeeld de copeverkaveling, 
oude kades en weteringen, molens, dorpsgezichten, 
landgoederen, buitens en forten worden ten eerste zo goed 
mogelijk behouden en beschermd. Tevens is ook de relatie 
met de omgeving van belang, bijvoorbeeld de in stand 
houding van molenbiotopen. Bij de Hollandse waterlinie is 
het open houden van de schootsvelden belangrijk voor de 
beleving van de werking van de forten, evenals het versterken 
van de hoofdweerstandslinie en het open houden van de 
inundatievelden aan de oostzijde. 

Recreatie
De cultuurhistorische elementen en patronen vormen vaak 
een bijzondere aanleiding voor versterking van het recreatieve 
netwerk in het buitengebied. De recreatie wordt gezien als 
een mogelijkheid om op bescheiden schaal ook economische 
inkomsten te genereren. Ingezet wordt op het ontwikkelen van 
recreatieve routes (wandelen, fietsen, kanoën, paardrijden in 
beperkte mate) en knooppunten voor dagrecreatief gebruik in 
aansluiting op de bestaande kernen. Met name wordt ingezet 
op ommetjes vanuit de kernen, bijvoorbeeld in de vorm van 
een “klompenpad”. Station Breukelen kan functioneren als 
entree voor het gebied, van waaruit o.a. fietstochten gestart 
worden. Belangrijke aandachtspunten in dit netwerk zijn de 
kruisingen van de grote infrastructuren en het overbruggen 
van waterlopen met bijvoorbeeld voetveren. Een bescheiden 
recreatieve ontwikkeling wordt voorgestaan rond het fort 
Nieuwersluis, in aansluting op de reeks van landgoederen 
ten noorden van Breukelen. Ook in polder Nijenrode (tussen 
Breukelen en Maarssen) wordt ingezet op versterking van 
het recreatief medegebruik vanuit Breukelen en Maarssen 
met behoud van het agrarisch karakter van het gebied. In 
weidevogelgebieden worden routes afgestemd op de benodigde 
rust voor broedvogels. In aansluiting op routes in de omgeving 
kan een fietspadenknooppuntensysteem worden opgezet en 
een systeem van wandelingen met een polderwachter. Hierbij 
passen op diverse strategische plaatsen informatiepunten, met 
faciliteiten voor een info/oplaadpunt voor een MP3-speler. Dit 
kan bijvoorbeeld bij de entree’s van het gebied, fietsverhuur, 
café’s, e.d., in de kernen.

Aan agrariërs worden nevenfuncties ter bevordering van 
recreatieve voorzieningen, die bij het landelijk gebied passen, 
toegestaan. Denk hierbij aan Bed&Breakfast in bestaande 
bebouwing, verkoop van streekeigen producten, een theetuin, 
bezoek van het agrarisch bedrijf, e.d. Op enkele niet kwetsbare 
plekken zouden kampeermogelijkheden ontwikkeld kunnen 
worden, welke goed zijn ingepast in het landschap.

aanvullend op de recreatieve route langs de Vecht dient ook de 
recreatieve paden in het achterland ontwikkeld te worden, zodat 
interessante rondjes gemaakt kunnen worden



verbreding van de karakteristieke smalle wegen in het veenweidegebied 
is cultuurhistorisch en landschappelijk ongewenst
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5.6 Bebouwing en infrastructuur

Bebouwing
Nieuwe bebouwing in het buitengebied is in principe niet 
wenselijk. Nieuwe bebouwing dient geen afbreuk te doen aan 
de bestaande ruimtelijke karakteristiek van haar omgeving, 
bijvoorbeeld een karakteristiek lint of een karakteristieke 
Vechtoever. Nieuwe bebouwing dient met haar beeldkwaliteit te 
passen bij de bestaande bebouwing in de omgeving. Ook dient 
ze met de erfinrichting aan te sluiten bij de karakteristieke 
opbouw van erven in de omgeving. Een aanvullend 
beeldkwaliteitplan zal de ruimtelijke randvoorwaarden voor 
verschillende locaties nader uitwerken.

Voor planmatige nieuwe ontwikkelingen, zoals de uitbreiding 
van dorpen met een nieuwe buurt of de ontwikkeling van een 
bedrijfsmatige activiteit of bedrijventerrein dient een goed 
landschapsplan te worden opgesteld. De nieuwe ontwikkeling, 
c.q. uitbreiding dient bestaande landschapselementen of 
uitgesproken potenties voor natuur en landschapsontwikkeling 
te respecteren en op te nemen in het ontwerp. Tevens dient 
het plan aandacht te besteden aan een fraai landschappelijk 
silhouet vanuit het buitengebied op de kern of voorgenomen 
ontwikkeling. Vaak liggen er ook kansen voor een aansluiting 
van recreatieve routes vanuit de kern of ontwikkeling op het 
buitengebied.

Lokale infrastructuur
Veel wegen in het gebied liggen op smalle kades. Dit geldt 
zowel voor de wegen in het veenweidegebied als de wegen op 
de kades langs de Vecht. Probleem is dat het landbouwverkeer 
steeds groter wordt en niet is afgestemd op de maatvoering 
van deze wegen. Vanuit cultuurhistorisch en landschappelijk 
oogpunt zijn deze wegen echter karakteristiek en waardevol en 
is verbreding ongwenst.

Voorstel uitvoeringsprojecten
- Ontwikkelen recreatief padenstelsel met uniforme 

verwijsstructuur, die goed aansluit op paden buiten 
de gemeente.

- Ontwikkelen recreatieve ommetjes vanuit de 
kernen.



het landschap ter weerszijden van het Amsterdam-Rijnkanaal, met de 
markante populieren erlangs, loopt gewoon door (foto ingezonden door 
J. van Weesde)

de spoorwegbermen hebben een ecologische functie

Brons + partners landschapsarchitecten bv�2

Grootschalige infrastructuur
In het gebied liggen enkele grote infrastructuur lijnen. Zij 
vormen geen eigen landschapstype, maar zijn wel dominant 
in het landschap aanwezig. Grootschalige infrastructuur dient 
optimaal te worden ingepast in het landschap. Bij grote 
ingrepen of veranderingen dienen goede landschapsplannen 
te worden opgesteld, die integraal kijken naar de gewenste 
natuur- en landschapsontwikkeling, behoud en herstel van 
(recreatieve)routes, ruimtelijk effect van geluidweringen, 
leefbaarheid en compensatie van verloren gegane  natuur- en 
landschapswaarden.

Het Amsterdam-Rijnkanaal vormt een markante strakke 
beplante lijn met herkenbare populieren. Plaatselijk komen bij 
landgoederen ook eiken voor. Het kanaal heeft brede bermen. 
De oevers vormen een potentiële habitat voor bijzondere flora, 
insecten en kleine zoogdieren. Het kanaal vormt een grote 
barrière voor planten en dieren. Rijkswaterstaat beschouwt 
de westelijke dijk als primaire waterkering. Beplanting zal 
hier bij vervanging niet terugkeren. Het LOP beschouwt 
de populierenrijen langs het kanaal als zeer markant en 
verzachtend voor de strakke ingreep van het kanaal. Bij 
vervanging van de beplanting dient onderzocht te worden of 
in de ruimte ernaast, bijvoorbeeld langs parallelwegen ruimte 
is voor vervangende bomenrijen. Opgaven 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). Tot nu toe zijn 
op drie plaatsen ecopassages (natuurvriendelijke oevers en 
uitstapplaatsen) voorzien, ter hoogte van Nigtevecht en ten 
noorden en zuiden van Breukelen.

Voor de rijksweg A2 is een verbreding van de rijbanen 
voorzien. Hiervoor is een landschapsplan opgesteld. De visie 
gaat uit van de aanleg van petgaten in landschapsstroken 
aan beide zijden van de weg ten noorden van Breukelen. 
Voor de uitvoering van de petgaten zijn echter pas ten 
noorden van Vinkeveen gronden beschikbaar gekomen. De 
landschapsstroken krijgen tussen Breukelen en Maarssen net 
als het knooppunt Breukelen een parkachtige inrichting. Tussen 
de beplantingsblokken liggen zichtlijnen over de sloten in de 
richting van de verkaveling. Zij verwijzen met deze inrichting 
naar het nabije parklandschap van de stroomrug van de Vecht. 
Tussen het knooppunt Breukelen en de kruising met het spoor 
liggen meerdere ecologische stapstenen langs de weg. Binnen 
het plangebied zijn in totaal 6 ecopassages voorzien. Deze visie 
ten aanzien van de inpassing van de weg door het landschap 
dient bij nieuwe ontwikkelingen langs de weg als uitgangspunt 
te worden genomen. 



rangschikking onder de NSW komt de landgoederen en buitenplaatsen 
ten goede, zoals hier landgoed Gunterstein

uitsnede van beplantingsplan A2-Noord voor rijksweg A2 met 
landschapsstroken tussen Breukelen en Maarssen
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Ook voor de verbreding van het spoor tussen Loenen en 
Maarssen is een landschapsplan opgesteld. Het spoor zal 
begeleid worden door brede schrale bermen en een brede 
sloot met een toegevoegde ecologische functie. Er zijn drie 
ecopassages voorzien. Twee ten noorden van Breukelen en 
één ten zuiden van Breukelen. Aan de oostzijde staat een 
dubbele populierenrij. Aan de westzijde staat over kortere 
lengte een populierenrij. Er komen geluidsschermen van 
1.5m hoog voorzien van klimopbeplanting, als ze hoger zijn, 
wordt dit transparant uitgevoerd. Compensatie van natuur- 
en landschapswaarden is hier essentieel. Langs het spoor 
Breukelen - Woerden wordt ingezet op ecologische bermen aan 
beide zijden.

Over de plaatsing van 3 nieuwe windturbines langs de A2 is 
in de gemeente Loenen een negatief raadsbesluit genomen. 
Bij eventuele nieuwe plannen in de toekomst ziet het LOP  
windturbines als een ingreep die hoort bij de reeks van 
bovenlokale structuren in het gebied. 

Nieuwe grootschalige ingrepen in het landschap zijn in principe 
onwenselijk. Zij kunnen alleen doorgang vinden indien zij 
vanuit maatschappelijk oogpunt gewenst zijn en aangetoond is 
dat de beoogde locatie het minste het landschap aantast. Dit 
geldt bijvoorbeeld voor een nieuw hoogspanningsstation.

5.7 Nieuwe landgoederen

Beleid provincie Utrecht
Het streekplan geeft ruimte aan nieuwe landgoederen, buiten 
de EHS, in landelijk gebied 1 en 3. Landelijk gebied 1 heeft de 
hoofdfunctie stedelijk uitloopgebied, landelijk gebied 3 kent een 
verweving van functies. De zone LG 1 komt zeer beperkt voor 
binnen het plangebied, alleen de sportvelden bij Loenen vallen 
hieronder en het gebied Haarzuilens buiten het plangebied. De 
zone LG 3 komt min of meer overeen met de stroomruggen 
van de Vecht Noord. Ten zuiden van Nieuwersluis vormt het 
Amsterdam Rijnkanaal de westgrens. Ten westen hiervan is 
sprake van landelijk gebied 2 waar landbouw de hoofdfunctie 
is. Hier liggen ook de veenweidegebieden en de stroomrug 
van Aa en Angstel in. Als globale indicatie voor de minimale 
grootte van een nieuw landgoed wordt 10 ha aangehouden. 
Nieuwe landgoederen dienen een bijdrage te leveren aan de 
gewenste natuur- en landschapsontwikkeling, versterking van 
de (recreatieve) belevingswaarde en een hoogwaardige woon- 
en werkomgeving. Een nieuw landgoed dient qua vormgeving, 
schaal en omvang aan te sluiten bij de kenmerken van een 
gebied. Ze kan ook dienen ter sanering van een agrarisch 
bedrijf. Het streekplan geeft aan dat de aard en de omvang 
van de te realiseren bebouwing onder meer gerelateerd zijn 
aan de ontwikkelingskosten. 

Bestaande landgoederen en buitenplaatsen
De bestaande buitens en landgoederen langs de Vecht zijn 
in cultuurhistorisch opzicht zeer waardevol. Aanvullend op 
de bestaande parkbossen is natuurontwikkeling wenselijk 
in de vorm van schraal graslanden. Bij meerdere buitens 
en landgoederen zijn hiervoor zones begrensd 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 goede. 
Ook kunnen door uitbreiding de recreatieve medegebruiks-
mogelijkheden worden verbeterd. 
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Nieuwe landgoederen;
beperkt rood voor openbaar groen en blauw
In de Vechtstreek is een rijke traditie van buitens en 
landgoederen aanwezig, gebaseerd op de rijkdom van 
Amsterdamse kooplieden en de trek naar het buiten in de 17e 
en 18e eeuw. Deze buitens en landgoederen vormden met 
name uitingen van een culturele rijkdom. 

Eind 20e eeuw is het begrip nieuwe landgoederen door het rijk 
geïntroduceerd als een particuliere mogelijkheid om nieuwe 
natuur en streekeigen landschap te ontwikkelen, met in ruil 
hiervoor de mogelijkheid nieuwe bebouwing te realiseren. 

Gezien de aard van het plangebied en de specifieke kwaliteiten 
van de deelgebieden is landgoedontwikkeling heden ten 
dage in de 21e eeuw een middel om bij te dragen aan de 
versterking van de gebiedsspecifieke landschapskwaliteiten en 
aan een gewenste natuurontwikkeling. Ook kan ze bijdragen 
aan de versterking van de recreatieve toegankelijkheid van 
het buitengebied. Op sommige plaatsen kan ze ook bewust 
bijdragen aan het versterken van de ruimtelijke beeldkwaliteit 
of een alternatief vormen voor functieverandering van de grond 
en de erven, waarvan de huidige functie niet meer rendabel 
is. De gemeenten willen echter zeer terughoudend met deze 
landgoedontwikkeling omgaan en alleen hieraan meewerken 
als een nieuw landgoed de gebiedsdoelstellingen ondersteunt.  
Nieuwe bebouwing is in het buitengebied in principe niet 
gewenst. Ze dient daarom bij gebruik te maken of aan te 
sluiten bij bestaande erven. Het nieuwe landgoed zal bewust 
een functie moeten krijgen in de interactie met het publiek, 
bijvoorbeeld in de vorm van informatie over de natuur- en 
landschapswaarden, aan het landgoed gerelateerde activiteiten 
en een grote openbare toegankelijkheid. 

De gemeente stelt naast de provincie een aantal 
randvoorwaarden, waardoor een nieuwe definitie ontstaat, 
welke een afgeslankte rood voor groen regeling inhoudt;
- Voldoen aan de gestelde oppervlakte van minimaal 10 ha,
- Bijdragen aan het gewenste ruimtelijke streefbeeld van het 

betreffende deelgebied. 
- Bijdragen aan de gewenste gebiedseigen natuur- en 

landschapsontwikkeling. 
- Vergroten van de recreatieve toegankelijkheid van het 

gebied. Paden sluiten aan op paden in de omgeving. 
Een nieuw landgoed kan als het ware een recreatieve 
stapsteen vormen, waar het landschap toegankelijk 
en daardoor ook beleefbaar is. In weidevogelgebieden 
terughoudend omgaan met recreatieve paden, geen 
toegang bieden in het broedseizoen.

- Met de hoofdrichting van het landgoed aansluiten bij 
bestaande structuren. 

- Bestaande uitzichten respecteren. 
- Een bewuste keuze maken voor een bepaalde stijl en 

inrichting, die past in de omgeving;
- Gebruik maken van bestaande en / of voormalige 

cultuurhistorische en landschappelijke kenmerken.
- Inpassen van de bebouwing in haar omgeving.
- Per 10 ha mag één woonhuis gebouwd worden, bij 

voorkeur op een bestaand erf. Een dergelijke bebouwing 
kan ook als beheerderswoning voor het nieuwe 
natuurgebied worden gezien. Naast de woonfunctie 
zou gedacht kunnen worden aan een informatie- en 
ontmoetingsruimte, waar activiteiten kunnen plaats vinden 
die gerelateerd zijn aan het landgoed. Denk bijvoorbeeld 
aan vrijwilligersdagen voor onderhoud van het landschap, 
excursies, verwerking van natuurlijke producten van het 
landgoed, etc. Een mogelijkheid is ook het bieden van 
logies, waardoor meer mensen kunnen kennis maken met 
het landgoed.

In de hele Vechtstreek is het vergroten van de recreatieve 
toegankelijkheid in een brede zone een doelstelling. In de 
noordelijke Vechtstreek ligt er naast de versterking van de 
natuur- en landschapskwaliteiten de wens de beeldkwaliteit te 
verhogen. In de zuidelijke Vechtstreek ligt er een wens voor 
een aanvullende natuur- en landschapsontwikkeling, echter 
nadrukkelijk met het behoud van bestaande uitzichten vanaf 
de Vecht. Landgoederen direct aan de Vecht zijn hierdoor niet 
meer mogelijk. 

Nieuwe landgoederen zijn in het veenweidegebied in 
principe niet mogelijk. Dit is in afwijking van het streekplan 
en hiervoor is een verlaging van de NSW norm van 30 % 
beplanting naar bijvoorbeeld 5% opgaande beplanting nodig. 
Ze zouden alleen kunnen bestaan uit bij het gebied passende 
natuurontwikkeling (water, riet en nat grasland) in combinatie 
met functieverandering van bestaande bebouwing in een lint.



het strakke ritme van de cope-ontginning
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6.1 Veenweidelandschap-West 

Kwaliteiten
- open veenweidelandschap met cultuurhistorische  

meervoudige opeenvolgende slagenverkaveling (cope), 
sloten en weteringen, 

- enkele smalle oude stroomruggen tussen het veen, 
waarvan het reliëf in het landschap herkenbaar is,

- karakteristieke half open bebouwingslinten 
met ieder een eigen opbouw van weg-, erf- en 
kavelgrensbeplantingen, sloten en uitzichten op de 
polders,

- beplante houtkades en enkele verspreide 
geriefhoutbosjes, boomgaarden in de polders ten 
westen van Oud Aa,

- agrarische bedrijven, 95 % melkveebedrijven,
- zeer grote tot grote natuurwaarde voor weidevogels 

van west naar oost, 
- verspreide natte natuurwaarden in en langs sloten 

(krabbescheer, groene glazenmaker, zwarte stern, 
kleine modderkruiper) 

- bestaande natuurgebieden; Armenland van Ruwiel, 
natuurreservaat Kockengen, natuur- en rietlanden langs 
de Bijleveld,

- dagrecreatieterrein Bosdijk, redelijk aantal fietsroutes, 
beperkte wandelmogelijkheden, 

- bijzondere en beschermde dorpskern Kockengen.

Problematiek en ontwikkelingen
De voortgaande bodemdaling door landbouwkundige 
drooglegging (circa 50 tot 70 cm beneden maaiveld) vormt 
een dilemma. Om de bodemdaling tegen te gaan is een 
hoge waterstand nodig, dit geeft echter problemen voor een 
rendabele agrarische bedrijfsvoering. Bij een waterstand van 
circa 50 tot 30 cm beneden maaiveld is een combinatie van 
weidevogelbeheer en extensieve beweiding mogelijk, bij een 
verder gaande vernatting is sprake van moerasontwikkeling en 
natte natuur, waardoor een ander landschapsbeeld ontstaat. 
Deze problematiek komt bovenop de in europees opzicht 
moeilijke concurrentie positie van de melkveehouderij. Er is 
daardoor een blijvende behoefte aan uitbreidingsruimte of 
functieverandering van agrarische bedrijven. Dit mag echter 
niet ten koste gaan van landschappelijke en cultuurhistorische 
waarden. Ook de versterking van kades langs watergangen, 
zoals de Geuzensloot en Bijleveld, kan een achteruitgang van 
de karakteristieke begroeiing op kades tot gevolg hebben. De 
trend van landelijk wonen dient zich in het gebied aan, evenals 
de vraag naar meer mogelijkheden voor extensieve vormen 
van recreatie (wandelen, fietsen en kanoën). Hiervoor liggen 
veel aanleidingen in het landschap, waarbij knelpunten en 
ontbrekende schakels opgelost dienen te worden. De recreatie 
sector kan zich mogelijk als aanvullende economische drager 
ontwikkelen. In ruimtelijk opzicht is de samenhang met de 
oostelijke weidegebieden en Vechtzone zwak door de zware 
bundel van infrastructuur. Toch zijn ruimtelijke relaties nog 
aanwezig.

6. Visie op deelgebieden



bloemrijk grasland voegt natuurwaarden toe, terwijl de landschappelijke 
openheid behouden blijft

doorzicht vanuit de bebouwingslinten op het achterliggende landschap 
behouden

historische molen mogelijk opnieuw inzetten in waterbergings- en 
natuurgebied
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Opgaven en doelstellingen
- behouden open weidegebied met de agrarische sector 

als beheerder, beperkte mogelijkheden voor ander 
grondgebruik,

- behouden copeverkaveling en slotenpatronen, specifiek 
de slingerende sloot tussen Spengen en Bijleveld, welke 
oorspronkelijk de Oude Heijcop was,

- ontwikkelingsmogelijkheden bieden voor agrarische 
bedrijven binnen de linten, mits passend binnen de 
karakteristieke opbouw van de linten, 

- verbeteren weidevogelkwaliteit door verder uitbouwen 
agrarisch weidevogelbeheer en nog verder inzetten op de 
verbetering van de kwaliteit van het weidevogelbeheer. 

- inzetten op natuurvriendelijk 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- en rietlanden met het oog op herstel van de 
Roerdompstand, 

- verbinden van natuurgebieden via ecologische 
verbindingszones, ecopassages, natuurvriendelijk 
bermbeheer en het doortrekken van waterwegen 
(o.a. Bijleveld in Kockengen en naar het zuiden). 
Natuurdoeltypen zijn veelal (zie ook paragraaf 3.4 beleid 
ecologisch netwerk) rietland, nat soortenrijk grasland, 
moeras en soms ook natuurbos.

- behouden en ontwikkelen specifieke landschapswaarden, 
waaronder diverse soorten beplantingen; erfbeplantingen, 
oeverbeplantingen en wegbeplantingen en in het 
noordelijk deel versterken van de vroeger aanwezige 
verspreide geriefhoutbosjes, etc.

- geleiden recreatie druk vanuit het nieuwe groengebied 
Utrecht West aan de zuidkant van het gebied en vanuit 
de kernen en overige omgeving. Enige uitbreiding van 
recreatieve wandelroutes. Afstemmen van recreatieve 
routes op de rust in weidevogelgebieden. 

- behouden van de poldermolens en hun molenbiotopen,
- behouden oude kleirug.



neveninkomsten voor agrariërs mogelijk passend bij het landelijk gebied 
en binnen landschappelijke randvoorwaarden
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Visie 
In dit deelgebied wordt ingezet op behoud en versterking van 
het unieke veenweidelandschap. Behoud van de agrarische 
functie en de openheid met een belangrijke nevendoelstelling 
voor weidevogelbeheer is hiervoor essentieel. Verandering 
van grondgebruik is alleen mogelijk indien deze de openheid 
niet aantast en geen afbreuk doet aan de (zeer) goede 
weidevogelgebieden. Mogelijkheden zijn o.a. natuur, water, 
energiegewassen, viskwekerijen of griendculturen. Het 
LOP wil aan agrariërs onder landschappelijke voorwaarden 
binnen de karakteristiek van de linten ruimte bieden voor 
schaalvergroting of neveninkomsten uit verbreding (zorg, 
recreatie, B&B, theetuin, kantoor, kunst en cultuur, kleine 
bedrijvigheid). De activiteiten dienen aan het buitengebied 
gerelateerd te zijn. Uitgangspunt voor nevenactiviteiten is 
dat deze passen binnen de schaal en maat van het lint, het 
erf en de huidige bebouwing of vervangende nieuwbouw. Ze 
mogen geen grote verkeersaantrekkende werking hebben. 
Belangrijk aandachtspunt is behoud en versterking van de 
beeldkwaliteit en landschappelijke kwaliteit van de linten. 
Binnen de karakteristiek van de linten is slechts op een enkele 
plek ruimte voor landelijk wonen. In dat geval dient te worden 
voldaan aan randvoorwaarden ten aanzien van beeldkwaliteit 
van bebouwing, erfinrichting en opbouw van het lint.

De ontwikkeling van nieuwe natuur zou zich vooral moeten 
afspelen in de gebieden die op langere termijn bij een meer 
eenvoudig en natuurlijk peilbeheer in grotere peilvakken zich 
zouden ontwikkelen tot natuur. Dit zijn de laagst gelegen 
gebieden aan de noordwestzijde van het plangebied (zie ook 
model 2 in bijlage A) en op polderniveau de achterweteringen. 
Wel is hierbij behoud van de herkenbaarheid van de 
copeverkaveling van belang en behoud van openheid. 
Ontwikkelingen mogen niet ten koste gaan van de functie 
voor weidevogels, dus gewenste natuurdoeltypen zijn 
natte graslanden en in beperkte mate water of rietland. Het 
ontwikkelen van nieuwe natuur is ook gewenst in het zuidelijk 
deel van het veenweidegebied, ter invulling van de groene 
verbindende buffer ten zuiden van Breukelen. 

In het deel noordelijk van de Groote Heicop en plaatselijk ten 
zuiden hiervan wordt ingezet op herstel van enkele van de 
vroeger veelvuldig voorkomende geriefhoutbosjes midden in de 
polders. Streefbeeld hierbij is het aantal bosjes dat voorkwam 
in de situatie van rond 1900.

1900

1990

oude situatie als inspiratiebron gebruiken voor het herstellen van kleine 
landschapselementen als geriefhoutbosjes

bos

boomgaard

akker

weide

bebouwing

water

weg
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Ten zuiden van de Groote Heicop gaan de ontwikkeling van 
waterberging en watergebonden natuur hand in hand. Er zijn 
initiatieven gaande de molen bij Breukelen te verplaatsen naar 
deze zone. De molen zou hier landschappelijk tot haar recht 
komen en een functie kunnen uitoefen in de bemaling van dit 
gebied.

Lokale natuurontwikkeling is wenselijk aan de achtergrens van 
de ontginning. Dit zijn vaak oook de laagst gelegen percelen. 
Voorbeeld hiervan is het vernatten van oude oeverlandjes ter 
hoogte van de Spengense molen. Herstel van rietareaal draagt 
bij aan het leefgebied van o.a. de Roerdomp en de Karekiet.
Hiervoor dienen aanvullende financiële middelen te worden 
gezocht vanuit groen-blauwe diensten. Ook is plaatselijke 
natuurontwikkeling mogelijk langs gemeentelijke wegen 
door de aanleg van plas-dras oevers of natuurvriendelijk 
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 uitvoeringsprojecten
- Voorstel is om de Bijleveld in Kockengen en 

naar het zuiden toe weer uit te graven (inclusief 
boezemland) langs Rodendijk en Kortjakse 
Pad, waardoor een ecologische verbinding, 
wandelnetwerk en tevens een route ontstaat voor 
kano´s.

- Zichtbaar maken van oude historische lijnen in het 
landschap, zoals de oude inundatiekade en een 
oud Tolpad. 

- Herstel van twee koebochten op Laagnieuwkoop 
en langs de Uitweg bij Portengen.

- Onderzoeken en aanleggen lokale faunapassages.
- Aanleggen diverse wandelpaden.
- Verleggen pad ten oosten van de Bijleveld over de 

oude kade. Vernatten aangrenzende oeverlanden, 
zodat oude kwaliteiten en gradiënten zich kunnen 
herstellen. 

- Inpassen 4e kwadrant van Kockengen met een 
robuuste landschapszone van riet en een enkel 
bosje.



nieuwe erven als “groene eilanden” langs het kanaal in de 
weidegebieden
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6.2 Weidelandschap-Oost 

Kwaliteiten
- open weidelandschappen met cultuurhistorische 

slagenverkaveling, reagerend op de omgeving van de 
stroomruggen van Angstel, Aa en Vecht, sloten en maar 
weinig landschapselementen, 

- de gebieden liggen vooral op komkleigronden, veen komt 
voor in polder Garsten, ten noordwesten van Vreeland en 
in polder Mijnden 

- de gebieden zijn beperkt in hun omvang, omdat ze tussen 
de stroomruggen liggen. Alle gebieden zijn door de komst 
van het Amsterdam Rijnkanaal doorsneden. Van noord 
naar zuid zijn dit polder Garsten, polder Holland, polder 
Sticht, polder Honderd, de Breukelerwaard en polder 
Nijenrode. De laatste drie zijn ook door de A2 doorsneden,

- oorspronkelijke bebouwing ligt op de stroomruggen, 
langs het kanaal, voornamelijk in Loenen, zijn moderne 
boerderijen gelegen, 

- de gebieden hebben een belangrijke agrarische functie. 
Agrarische bedrijven zijn veelal melkveebedrijven. 
Daarnaast komen enkele fruitbedrijven en ten noorden 
van Vreeland drie niet-grondgebonden landbouwbedrijven 
voor,

- zeer grote natuurwaarde voor weidevogels in polder 
Mijnden en aan de oostzijde van de Vecht, tussen Vreeland 
en Loenen, Terra Nova, bijzonder gebied onder de Vogel- 
en habitatrichtlijn,

- bijzondere slootflora (krabbescheer, brede waterpest, 
dotterbloem),

- oude achterkades van de ontginning zijn nog aanwezig, 
zoals de Indijk tussen Nigtevecht en Vreeland, de 
Overdijk in polder Mijnden, het tracé van de Hollandsche 
wetering tussen Loenersloot en Loenen en een oude 
verbindingskade/ tolweg ten zuiden van Nijenrode,

- schoon kwelwater in polder Vredenoord.

Problematiek en ontwikkelingen
De bodemdaling is in deze gebieden minder dan in het 
westen, omdat hier meer kleigronden voorkomen. Dit zijn in 
principe goede landbouwgronden. Er kan behoefte bestaan 
uit uitbreidingsruimte of functieverandering van agrarische 
bedrijven. De oude kades zijn ruimtelijk nauwelijks meer 
herkenbaar in het landschap. De gebieden liggen ruimtelijk 
vaak geïsoleerd door de aanleg van het kanaal. De gebieden 
lenen zich door het geringe aantal landschapselementen en 
de beperkte recreatieve toegankelijkheid ten noorden van 
Nieuwersluis niet goed voor recreatief medegebruik.



ontwikkeling van de stroomrug bij Loenen: groei Loenen, afname kleine 
geriefhoutbosjes in de weidegebieden

1900

1990

behouden openheid van het oostelijk weidelandschap, in contrast met 
de verdichte stroomruggen
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Opgaven en doelstellingen
- behouden van de open agrarische weidegebieden, als 

contrast met de verdichte stroomruggen, 
- streven naar versterking van de landschappelijke 

aantrekkelijkheid door de aanleg van enkele kleine 
landschapselementen of oeverbeplantingen, versterken 
erfbeplantingen en het versterken van cultuurhistorische 
lijnen in het landschap,

- ontwikkelingsmogelijkheden bieden voor agrarische 
bedrijven, binnen landschappelijke kaders met behoud van 
landschapskwaliteiten, 

- verbeteren weidevogelkwaliteit door aangepast agrarisch 
beheer in de iets grotere polders ten noorden van 
Nieuwersluis, natuurontwikkeling in polder Mijnden ten 
behoeve van de weidevogels, 

- ontwikkelen natuur gerelateerd aan sloten en 
boezemlanden, verbinden van natuurgebieden 
en uitbreiden natuurwaarden via ecologische 
verbindingszones ten noorden van Breukelen en ten 
zuiden van Nijenrode, aansluitend wil Rijkswaterstaat 
natuurvriendelijke oevers realiseren in het Amsterdam-
Rijnkanaal, 

- ontwikkelen natte as langs de Nieuwe Wetering,
- versterken recreatieve paden, aansluitend op de kernen en 

cultuurhistorische lijnen in het landschap. Afstemmen van 
recreatieve routes op de rust in weidevogelgebieden. 
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Visie
Deze gebieden vormen in landschappelijk opzicht een open 
tegenhanger met een agrarische functie van de meer verdichte 
stroomruggen. De openheid vormt door dit contrast een 
fraaie ruimtelijke afwisseling. Wel kunnen de open gebieden 
landschappelijk worden versterkt met enkele kleinschalige 
beplantingen van geriefbosjes of oeverbeplantingen. 
Aanleidingen hiervoor liggen tevens in het ruimtelijk 
versterken van de historische tracé´s van bijvoorbeeld de 
Indijk, de Hollandse Wetering en de oude spoorlijn. Deze 
oeverbeplantingen dragen bij aan de lokale ecologische 
waarden en de recreatieve aantrekkelijkheid en ontsluiting van 
het gebied, als alternatief voor de drukke Vechtzone. 

In de polders aan weerszijden van het kanaal wordt ingezet 
op versterking van cultuurhistorische lijnen, zodat de relatie 
tussen de gebieden voor de goede waarnemer zichtbaar 
is. Ook bij de ontwikkeling van de golfbaan ten westen van 
Loenen dienen de bestaande landschapskwaliteiten te worden 
versterkt, zoals de Hollandse Wetering.

In de weidegebieden ten oosten van de Vecht dienen 
ontwikkelingen te worden afgestemd op de hoge 
natuurwaarden van de overgang van weidegebied naar 
legakkers en plassen. Zowel hier als in polder Mijnden 
dienen recreatiepaden te worden afgestemd op bijzondere 
natuurwaarden.

In polder Mijnden is in het gebiedsplan reeds 
natuurontwikkeling voorgestaan in de vorm van 
kemphaangrasland en nat schraalgrasland. In deze polder 
is het bij een functieverandering naar natuur mogelijk te 
experimenteren met een groter peilvak en het principe functie 
volgt peil. Natuur ontstaat dan afhankelijk van de natuurlijke 
verschillen binnen het peilvak.

Polder Nijenrode heeft een functie als uitloopgebied voor 
Maarssen en voor Breukelen. Hier wordt ingezet op het 
voortbestaan van het agrarische karakter van het gebied, 
met een open tot half open landschapsbeeld, als contrast 
met de meer verdichte landgoederengordel langs de Vecht. 
Er dient aanvullende landschaps- en natuurontwikkeling 
plaats te vinden, waardoor het gebied aantrekkelijk wordt 
voor extensief recreatief medegebruik, zoals wandelen en 
fietsen. Hierdoor zal meer afwisseling in de beplanting, de 
natuurwaarden, de beleving en de gebruiksmogelijkheden 
ontstaan. Deze ontwikkeling dient in een apart plan in overleg 
met de streek nader te worden uitgewerkt. Uitgangspunten 
voor dit plan kunnen zijn het ruimtelijk en ecologisch 
versterken van de Haarrijn, het verbeteren van de ontsluiting 
voor recreatief medegebruik, de aanleg van diverse kleine 
landschapselementen met behoud van het agrarische 
karakter, kleinschalige natuurontwikkeling of natuurbeheer en 
aantrekkelijke rustpunten. 

Uitsnede mogelijke toekomstige ontwikkelingen in polder Nijenrode 
(bron: Vecht Vademecum)

natuurontwikkeling in het achterste deel van polder Mijnden



aanleg van bosjes en andere kleine landschapselementen in het weidelandschap 
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Voorstel uitvoeringsprojecten
- Zichtbaar maken van oude historische lijnen in het 

landschap, zoals de oude Indijk en de Hollandse 
Wetering. 

- Aanleg van kleine landschapselementen.
- Onderzoeken en aanleggen lokale faunapassages.
- Aanleggen wandelpaden. 
- Uitwerken natuurontwikkelingsplan polder Mijnden.
- Uitwerken gebiedsplan polder Nijenrode, zowel 

ten westen als ten oosten van het kanaal: 
ontwikkelen ecologische waarden langs de Haarrijn 
inclusief wandelpad en vissteiger, oude weg 
Otterspoorbroek betrekken in wandelnetwerk, 
aanleg landschapselementen, landschappelijk 
versterken oude Laan van During.

Het westelijke deel van de Kievitsbuurt behoort ook tot de 
weidegebieden. Dit is in het natuurgebiedsplan aangewezen 
voor natuurontwikkeling. Vanwege de natuurwaarden zijn 
recreatieve ontwikkelingen hier niet wenselijk.

In de spie tussen de A2 en het kanaal (polder Vredenoord) 
is een bijzondere landschappelijke functie wenselijk vanwege 
de geïsoleerde ligging en de wens dit gebied open te houden 
met een  agrarische en landelijk karakter. Gedacht wordt aan 
een waterberging in combinatie met rietfilters, die het water 
zuiveren. Ook deze zone dient onderdeel te zijn van het 
recreatieve netwerk tussen Breukelen en Maarssen. Er dient 
een nadere verkenning plaats te vinden naar de mogelijkheden 
om depotruimte voor onderhoudsbagger te combineren met 
de gewenste toekomstige ontwikkeling in polder Nijenrode aan 
één van beide zijden van het Amsterdam Rijnkanaal. Aan beide 
zijden van het kanaal zullen natuurvriendelijke oevers worden 
ontwikkeld. Ook voor de Vecht is dit wenselijk.

Vanuit de noordelijke wijken van Maarssen is een recreatieve 
fietsverbinding onder of over de A2 wenselijk langs de Haarrijn 
richting het te ontwikkelen landschapspark rond kasteel de 
Haar.



de loop van de Aa verbindt Oud Aa met Nieuwer Ter Aa, ze wordt beter 
herkenbaar door de aanleg van begeleidende landschapselementen
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6.3 Stroomruggenlandschap 
Aa, Angstel en Slootdijk

Kwaliteiten
- half open stroomrug van de Aa met hout begroeide kades 

en oeverbeplantingen
- aangrenzende blok- tot slagenverkaveling, 
- agrarisch landschap, melkveehouderijen,
- diverse beplantingen (erven, langs oevers, knotwilgen, 

bosjes, boomgaarden), oude landgoederen ten oosten van 
Nieuwer Ter Aa, doorsneden door A2 en kanaal.

- enkele oude bewoningsplaatsen, voormalig kasteel 
Ruwiel en voormalige linie van Ter Aa, molen, 
beschermde dorpsgezichten Loenersloot en Nieuwer 
Ter Aa, bebouwingslint Oud Aa met wisselende kwaliteit 
bebouwing,

- moerasplanten langs de Angstel (Zomerklokje), op 
(restanten van) oude oeverlanden. 

Problematiek en ontwikkelingen
Het gedeelte ten zuiden van Loenersloot is geïsoleerd komen 
te liggen door de autonoom geprojecteerde infrastructuur 
van A2, spoor en kanaal. Er liggen wel enkele wegen, deels 
doodlopend. Naar beide zijden loopt in ruimtelijk opzicht het 
agrarische weidegebied aan weerszijden van de infrastructuur 
door. De Aa is niet meer verbonden met de Angstel, deze is 
afgeleid via de Nieuwe Wetering. Hierdoor zijn recreatieve 
en landschappelijke relaties verbroken. In ecologisch opzicht 
wordt de relatie hersteld door ecopassages onder de A2 (bij  
N401, Angstel en oude spoorlijn) en over het kanaal ten 
noorden van Breukelen. 

De ecologische kwaliteit van het boezemwater laat te wensen 
over. Er vindt erosie plaats door de golfslag veroorzaakt door 
de recreatievaart. Bovendien liggen ook deze boezemlanden 
geïsoleerd. Het bebouwingslint van Oud Aa heeft een fraai 
beplant karakter. Plaatselijk komen storende elementen voor 
in de linten, zoals nieuwe bebouwing, hekken, beschoeiingen, 
demping van sloten, etc. Ook verdwijnen er karakteristieke 
landschapselementen op de erven.



ontwikkelingsreeks van de stroomrug van de Aa met in de toekomst de 
mogelijkheid voor de ontwikkeling van bos en natuur in de vorm van 
een nieuw ladghoed ter plaatse van het oude kasteel Aastein
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Opgaven en doelstellingen
- Behouden en versterken ruimtelijke samenhang aan 

weerszijden van infrastructuur, tegengaan verstedelijking 
en verrommeling,

- behouden agrarische sector als beheerder van de 
stroomruggen, 

- ruimtelijk versterken half open beplantingsstructuur langs 
de Aa en Angstel, 

- visie ontwikkelen op het op termijn verdwijnen van 
boombeplanting langs de westzijde van het Amsterdam-
Rijnkanaal in relatie tot achterliggende stedelijke of 
landelijke functie, 

- ontwikkelen natuur gerelateerd aan boezemlanden, 
verbinden van natuurgebieden en uitbreiden 
natuurwaarden via ecologische verbindingszone langs het 
boezemwater (Natte As langs Angstel en  
Nieuwe Wetering),

- ontwikkelen ecologische verbindingszones en passages 
onder A2, spoor en over kanaal,

- behouden en versterken recreatieve padenstructuur 
door gebied, aansluitend op Loenersloot en bestaand 
en te behouden veer over kanaal aan de noordzijde van 
Breukelen. 
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kleinschalige beplantingselementen gekoppeld aan historische 
waterlopen versterken het landschap over de grote infrastructuur heen

zicht op Nieuwer Ter Aa, waar voorgesteld wordt om de gedempte Aa 
weer uit te graven
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Visie
Op het stroomruggenlandschap langs de Aa en de Angstel 
wordt gestreefd naar versterking van het lint van kleinschalige 
landschapselementen van verspreide beplante erven, begroeide 
oevers, kleine bosjes, kavelgrensbeplantingen, boomgaarden, 
etc. De corridor tussen A2 en kanaal wordt als onderdeel 
gezien van het landelijke en agrarische gebied, waar in 
ruimtelijk opzicht relaties aanwezig zijn met de omgeving. Dit 
lint loopt ruimtelijk door aan weerszijden van de A2. De A2 zelf 
wordt hier niet benadrukt. Ter hoogte van de Geuzensloot is 
een brede ecologische zone onder de verbrede A2 voorzien. Op 
dit deel zijn onder de A2 drie ecopassages voorzien, waarvan 
de meest zuidelijke aansluit op natuurvriendelijke oevers en  
uitstapplaatsen langs het kanaal. Op termijn kan mogelijk 
de loop van de Aa onder de snelweg A2 hersteld worden, 
waardoor zowel een ecologische als kano-verbinding ontstaat.

In Nieuwer Ter Aa is de Aa gedempt. De Aa zou hier weer 
uitgegraven kunnen worden, waardoor zij bijdraagt aan 
het historische dorpsbeeld van de ligging van het dorp aan 
weerszijden van het riviertje.

In het lint van Oud Aa is behoud en versterking van 
karakteristieke landschapselementen gewenst en aandacht 
voor beeldkwaliteit van de erven.

Aan de noordzijde splitst de stroomrug zich af naar Loenen 
(omgeving Slootdijk). Dit gebied heeft niet een uniform 
karakter. Er liggen meer stedelijke elementen in, zoals 
sportvelden. Het gebied leent zich door haar draagkracht voor 
dergelijke functies. Meer verdichting is mogelijk, versterking 
met beplanting is daarbij wenselijk.

In de corridor tussen A2 en kanaal vindt ten noorden van 
Breukelen verstedelijking plaats. De visie gaat aan de noord- 
en zuidzijde uit van een sterke begrenzing door opgaand bos. 
Ten noorden van Breukelen ligt hier de stroomrug. Hierop 
lagen in het verleden  landgoederen. Deze zone dient met bos 
en natuur te worden ingericht (eventueel) in de vorm van een 
nieuw landgoed. 

De paardensportvereniging heeft gevraagd om het realiseren 
van een ruiterroute door het veenweidegebied ten westen van 
Nieuwer Ter Aa. Gezien de draagkracht van de ondergrond en 
de betere inpassingsmogelijkheden in het half open landschap 
wordt een route over de stroomrug onderzocht. Deze wordt 
afgestemd met de ontwikkeling van enkele wandelpaden. 

Voorstel uitvoeringsprojecten
- Stimuleren kleine landschapselementen en 

erfbeplantingen.
- Ontwikkelen oeverbeplantingen, boezemlandjes 

langs Angstel (waterschap).
- Ontwikkelen groene noordrand Breukelen.
- Onderzoeken en uitvoeren recreatiepaden o.a. 

(over de oude grens van Overholland tot aan 
Ruwiel).

- Onderzoeken en ontwikkelen lokale faunapassages.
- Doortrekken Aa in Nieuwer Ter Aa.



zicht op de meer agrarische noordelijk Vecht, met de Nes vanaf 
Vreeland
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6.4 Stroomruggenlandschap 
Vecht-Noord

Kwaliteiten
- rivier de Vecht als drager voor ruimtelijke ontwikkelingen 

in verleden en heden,
- stroomruggen, met afwisselend grondgebruik in functie 

en ruimtewerking, waardoor fraaie en aantrekkelijke 
beeldkwaliteit en uitzichten op achterland,

- enkele buitens en landgoederen met fraaie villa’s en 
parkbossen, vooral tussen Vreeland en Loenen,

- tussenliggende agarische functie met weidebouw, soms 
fruitteelt, blokverkaveling, soms onregelmatig, 

- reeks van forten en samenhangende structuur van de 
Nieuwe Hollandsche Waterlinie, waarvan fort Nieuwersluis 
in plangebied, in noorden kruisend met de Stelling van 
Amsterdam, 

- reeks van beschermde dorpsgezichten langs de Vecht 
en afwisselende bebouwing; boerderijen, villa’s en 
woonboten, zowel oud als nieuw, buitens, molens. 
Aanvullend slechts langs enkele wegen bebouwing.

- wegen op dijken langs de Vecht, overige ontsluiting 
beperkt, 

- landgoedbossen met natuurwaarden op het gebied 
van stinzenflora, vleermuizen, bosvogels (minder dan 
deelgebied Vecht Zuid) en enkele heel bijzondere soorten 
zoals ringslang, meervleermuis,

- natuurwaarden stroomdalflora in bermen, riviervissen in 
Vecht

- grote recreatieve waarde voor wandelen, fietsen, 
waterrecreatie en autotochtjes.

Problematiek
De Vechtzone vormt een smalle corridor tussen het kanaal 
aan de westzijde en het plassengebied aan de oostzijde. De 
stedelijke en recreatieve druk vanuit Amsterdam en Utrecht 
op het zeer aantrekkelijke gebied vormen een belangrijk 
aandachtspunt en dienen niet ten koste te gaan van de 
bestaande kwaliteiten. De beleving en de toegankelijkheid van 
de Vecht is beperkt mogelijk door een beplante oeverinrichting 
en particuliere kavelinrichting rondom woonboten of woningen. 
Ook zijn er weinig openbare aanlegplaatsen. De recreatie 
concentreert zich sterk langs de Vecht. 

De natuurwaarden langs de Vecht zijn in beperkte omvang 
aanwezig (oeverlanden en beplantingen). Ook de waterkwaliteit 
is niet goed. De natuurwaarden staan bovendien onder druk 
van de recreatievaart en bijvoorbeeld het wild aanleggen. 

Aan de noordzijde van het gebied is ter hoogte van Nigtevecht 
een ecologische stapsteen ten westen van het Amsterdam-
Rijnkanaal in ontwikkeling.

 



hoogstamboomgaarden blijven karakteristiek voor het stroomruggen-
landschap Vecht-Noord en versterken de recreatieve aantrekkingskracht

behoud van dwarssloten op de Vecht is wenselijk

agrarische erven dienen landschappelijk te worden ingepast met 
begeleidende streekeigen beplanting
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Opgaven en doelstellingen
- Behouden en versterken van de ruimtelijke samenhang en 

de grote historische waarden van de Vechtzone, 
- geleiden bebouwing en behouden en versterken 

beeldkwaliteit door goed RO-beleid en handhaving, 
- versterken van de natuurwaarden langs de Vecht en op 

de stroomruggen, botanisch beheer bermen en oevers 
(maaien en afvoeren),

- landschappelijk versterken noordelijke Vechtzone met 
behoud van het meer agrarische karakter,

- geleiden recreatief gebruik door verbeteren en 
toevoegen recreatieve routes en kleinschalige recreatieve 
voorzieningen, goede aansluitingen op de omgeving (brug 
bij Nigtevecht over Amsterdam-Rijnkanaal).

Visie
Het noordelijke deel langs de Vecht bezit meer een agrarisch 
karakter dan het zuidelijke deel. Dit meer agrarische karakter is 
ook voor de toekomst richtinggevend en vraagt om slechts een 
beperkte ontwikkeling. Er ligt een uitdaging in een integrale 
kwaliteitsverbetering door kleinschalige natuurontwikkeling 
en de aanleg van landschapselementen op erven daarbuiten 
(zie BKP voor uitwerking). Langs de oevers van de vecht ligt 
een meervoudige opgave, het verder ontwikkelen, evalueren 
en beheren van natuurvriendelijke oevers, verbeteren van 
de beeldkwaliteit van de oevers (uitzichten, geen dichte 
afschermende beplantingen of hekken), het ontwikkelen 
van enkele openbare oevers en plaatselijk herstellen van de 
jaagpaden.

Doelstelling is om de cultuurhistorische, landschappelijke, 
ecologische en recreatieve waarden van dit noordelijke 
deel te verhogen. Hiervoor wordt er ruimte geboden aan de 
ontwikkeling van een beperkt aantal nieuwe landgoederen 
(o.a. bij berdrijf Blankevoort aan de Nes). Inspiraties kunnen 
worden opgedaan uit het verleden, toen hier een groot aantal 
landgoederen lag. De vormgeving kan een eigen karakter 
innemen, dat toch past bij de historische buitenplaatsen 
en landgoederen. Deze vormgeving zal ook afhankelijk zijn 
van de relatie met de directe omgeving. Ruimtelijk dienen 
deze landgoederen haaks op de Vecht te liggen met de 
landhuizen aan de Vechtzijde. Zij dragen daardoor bij aan 
de ruimtelijke samenhang en de uitzichten vanaf de Vecht 
op het buitengebied. Belangrijk is om hierbij uit te gaan van 
openstelling van de landgoederen door rangschikking onder de 
Natuurschoonwet. 



ontwikkelen van natuurvriendelijke oevers langs de Vecht verbetert de beeldkwaliteit en ecologische functie van de oevers
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De stroomruggronden blijven goede agrarische gronden. 
Ook hoogstamboomgaarden langs de Vecht versterken de 
aantrekkelijkheid van het noordelijke deel van de Vecht.

Er is behoefte aan een aanvullend recreatief padenstelsel en 
aanvullende recreatieve voorzieningen, die passen bij het 
gebied en een koppeling leggen met de cultuurhistorische 
kwaliteiten van de buitens en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
Hiervoor dienen aanvullende paden dwars op en parallel aan de 
Vecht te worden ontwikkeld.  Tevens wordt gezocht naar het 
creëren van openbare ruimtes langs de oevers van de Vecht 
(o.a. in Nieuwersluis). Ook nevenfuncties van (voormalige) 
agrarische bedrijven kunnen in het teken staan van deze 
recreatie functie.

Voorstel uitvoeringsprojecten
- Aanpak beeldkwaliteit Vechtoevers.
- Evaluatie en aanvullende maatregelen en beheer 

natuurvriendelijke oevers Vecht.
- Onderzoeken en ontwikkelen jaagpad Vecht.
- Onderzoeken en ontwikkelen andere paden.
- Stimulerend beleid natuur/ en 

landschapsontwikkeling door particulieren 
(bijvoorbeeld door nieuwe landgoederen).

- Onderzoeken en ontwikkelen lokale faunapassages.



brede parkbossen in de zuidelijke Vechtstreek
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6.5 Stroomruggenlandschap 
Vecht-Zuid 

Kwaliteiten
- Rivier de Vecht als drager voor ruimtelijke ontwikkelingen 

in verleden en heden,
- stroomruggen, met afwisselend grondgebruik in functie 

en ruimtewerking, waardoor fraaie beeldkwaliteit en 
uitzichten op achterland,

- bijzondere reeks van buitens en landgoederen met fraaie 
villa’s en parkbossen,

- tussenliggende agrarische functie met weidebouw, soms 
fruitteelt, blokverkaveling, soms onregelmatig, 

- reeks van forten en samenhangende structuur van de 
Nieuwe Hollandsche Waterlinie, waarvan fort Nieuwersluis 
in plangebied, 

- beschermde dorpsgezichten van Loenen en Nieuwersluis 
en afwisselende bebouwing; boerderijen, villa’s en 
woonboten, zowel oud als nieuw. Aanvullend slechts 
langs enkele wegen met vooral recreatieve bebouwing. 
Beeldkwaliteit vaak gering.

- wegen op dijken langs de Vecht, overige ontsluiting 
beperkt. 

- riviervissen in Vecht ,
- landgoedbossen met natuurwaarden op het gebied van 

stinzenflora, kleibosplanten, vleermuizen, bosvogels.

Problematiek
De Vechtzone vormt een smalle corridor tussen de 
infrastructuurbundel aan de westzijde en het plassengebied 
aan de oostzijde. De stedelijke en recreatieve druk vanuit 
Amsterdam en Utrecht op het zeer aantrekkelijke gebied 
vormen een belangrijk aandachtspunt en dienen niet ten 
koste te gaan van de bestaande kwaliteiten. De beleving en 
de toegankelijkheid van de Vecht is vaak niet mogelijk door 
een beplante oeverinrichting en particuliere kavelinrichting 
rondom woonboten of woningen. Ook zijn er weinig openbare 
aanlegplaatsen. De diverse vormen van recreatie concentreren 
zich in een smalle zone langs de Vecht. Het gebied rond fort 
Nieuwersluis is door de provincie aangewezen als recreatief 
ontwikkelingsgebied

De landgoedbossen liggen van elkaar gescheiden door 
intensief gebruikte cultuurgraslanden. Langs de Vecht zijn 
maar weinig oeverlanden, de waterkwaliteit laat te wensen 
over. Door de drukke recreatievaart worden de oevers 
verstoord. Een robuuste ecologische verbindingen in oost-
westrichting is geprojecteerd in de vorm van een Natte As 
tussen de Ronde Venen en de Vechtplassen. De provinciale 
ecologische verbindingszone ten zuiden van Breukelen loopt in 
de voorgestane vorm dood op de stijle Vechtoevers



verbeteren van de kwaliteit van de oevers van de Vecht is nodig, met 
het oog op beleving vanaf het water en de oevers

behouden en ontwikkelen van bestaande cultuurhistorische kwaliteiten, 
zoals de reeks van landgoederen en buitenplaatsen langs de Vecht

aanvulling van de bestaande bossen op de stroomrug is gewenst
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Opgaven en doelstellingen
- Behouden en versterken van de ruimtelijke samenhang en de 

grote historische waarden van de Vechtzone, 
- geleiden bebouwing en de fraaie beeldkwaliteit door goed RO-

beleid en handhaving,
- versterken van de natuurwaarden horend bij de Vecht en de 

stroomruggronden, 
- droge ecologische verbindingen tussen landgoedbossen (aan 

de achterzijde),
- extensivering agrarisch gebruik graslanden op landgoederen,
- behoud agrarisch landschap ter plekke van doorzichten,
- geleiden recreatief gebruik en verbeteren recreatieve 

toegankelijkheid,
- natte ecologische verbinding over de Vecht.

Visie
Langs de zuidelijke Vechtzone gaat het in de eerste plaats 
om behoud van bestaande cultuurhistorische kwaliteiten 
en de fraaie landschappelijke afwisseling en uitzichten. 
Aanvullende natuurontwikkeling is wenselijk voor uitbreiding 
van de waardevolle park- en loofbossen en van extensief 
beheerde stroomdalgraslanden. Deze laatste zijn binnen het 
natuurgebiedsplan voorzien bij diverse landgoederen. Nieuwe 
landgoederen zijn alleen mogelijk als zij een aanvulling vormen 
op de fraaie ruimtelijke afwisseling en bijdragen aan de 
natuurdoeltypen van de stroomrug en de vergroting van de 
recreatieve toegankelijkheid (zie paragraaf 5.7).

Vanuit de visie op de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn er twee 
zones voorgesteld om te verdichten, als tegenhanger van de 
open inundatiegebieden van de deze linie. Deze liggen beide aan 
de westzijde van de Vecht op de stroomruggen, de eerste aan 
weerszijden van Fort Nieuwersluis tussen Loenen en Breukelen, 
de tweede tussen Breukelen en Maarssen. Vanuit het LOP past 
een verdichting aleen in de groene buffers ten noorden en zuiden 
van Breukelen. Over grotere lengte langs de Vecht prevaleert het 
behoud van de uitzichten boven verdichting (zie ook paragraaf 5.3 
van het BKP)

Langs de oevers van de Vecht ligt net als in het noordelijke deel 
een meervoudige opgave, het verder ontwikkelen, evalueren 
en beheren van natuurvriendelijke oevers, verbeteren van de 
beeldkwaliteit van de oevers (uitzichten, geen dichte afschermende 
beplantingen of hekken), het ontwikkelen van enkele openbare 
oevers en het plaatselijk herstellen van de jaagpaden. Ook is het 
ontwikkelen van enkele parkeerplaatsen, van waaruit fietsers een 
fietstocht kunnen beginnen wenslijk. Wellicht kan het treinstation 
Breukelen deze functie vervullen.

Er is behoefte aan een verbetering en aanvulling van het 
recreatieve padenstelsel en aanvullende recreatieve voorzieningen 
en informatie, die passen bij het gebied en een koppeling leggen 
met de cultuurhistorische kwaliteiten van de buitens en de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie. Hiervoor dienen aanvullende paden dwars op 
(richting aangrenzende weidegebieden) en parallel aan de Vecht 
te worden ontwikkeld. Deze paden dienen aan te sluiten bij de 
verblijfsrecreatie en de kernen met goede aansluitingen (eventueel 
extra brug bij Breukelen).
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Rond Fort Nieuwersluis wordt in lijn met het streekplan een 
bescheiden recreatieve ontwikkeling voorgesteld. Het fort ligt 
centraal in het plangebied en ligt tevens op een knooppunt van 
allerlei landschappelijke structuren en ontwikkelingen. Het fort is 
zowel per boot als met andere vormen van vervoer te bereiken. 
De Nieuwe Hollandse Waterlinie valt hier samen met de Vecht. De 
ligging dicht bij Breukelen is aantrekkelijk. Ook de combinatie met 
de ten zuiden hiervan gelegen landgoederen, die zijn opengesteld 
voor publiek is interessant. Gedacht wordt aan een openstelling 
in het zomerseizoen, met geleide activiteiten, zoals excursies of 
thematische tentoonstellingen, een uitkijkpunt en programma´s 
in combinatie met de plaatselijke horeca. Ook een interessant 
thema om informatie over te geven zijn de natuurwaarden. 

Op termijn zal de Natte As door het gebied worden ontwikkeld. 
Vanuit het LOP heeft de zuidelijke variant de voorkeur, omdat 
deze bestaande landschapsstructuren versterkt; van de 
Geuzensloot, langs de Angstel, Nieuwe wetering, Nieuwersluis en 
de Weersloot naar de Loosdrechtse plassen. Aanvullend op deze 
as zijn ecologische oevers langs de Vecht wenselijk.

Voorstel uitvoeringsprojecten
- Aanpak beeldkwaliteit Vecht.
- Evaluatie en aanvullende maatregelen en beheer 

natuurvriendelijke oevers Vecht: alsnog uitvoeren 
zachte uittreedoevers ter hoogte van Tienhovens 
Kanaal door DWR.

- Onderzoeken en ontwikkelen jaagpad Vecht.
- Ontwikkelen recreatieve paden als onderdeel van 

stelsel, o.a. rondje Nieuwersluis en rondje Oudaen.
- Ontwikkelingstraject fort Nieuwersluis opzetten in 

overleg met Natuurmonumenten.
- Onderzoeken en ontwikkelen lokale faunapassages.

de ontwikkeling van het stroomruggenlandschap bij Breukelen laat een afname van het aantal (park)bossen, akkers en boomgaarden zien en een 
toename van verstedelijking; het rechter plaatje laat zien dat het ritme van bebouwing, parkbossen en uitzichten langs Vecht slechts beperkte 
mogelijkheden voor de aanleg van nieuwe bossen dwars op de Vecht biedt

1900 1990 mogelijke toekomst
bos

boomgaard

akker

weide

bebouwing

water

weg

mogelijkheid aanleg nieuw bos



recreatieve slagader: de Scheendijk
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6.6 Vechtplassenlandschap - 
Scheendijk en Kievitsbuurt 

Kwaliteiten
- Bijzonder turfontginningenlandschap van petgaten en 

legakkers, 
- onderdeel van de grote Utrechtse veenplassen, 
- oude en nieuwe recreatiewoningen op de legakkers,
- grote recreatiewaarde voor de eigenaren van de woningen, 

met name ten noorden van de Meent,
- grote natuurwaarde (moerasvogels, vissen, 

moerasplanten), met name ten zuiden van de Meent.

Problematiek
De afstemming tussen recreatie- en natuurbelangen, in 
inrichting, gebruik en beheer van het gebied is een voortdurend 
aandachtspunt. Bij onvoldoende beheer van de oevers kalven 
deze af, waardoor de legakkers uiteindelijk ondermijnd 
worden en verdwijnen. Dit proces wordt versneld bij golfslag 
door motorboten. Voor sommige vogels en andere dieren 
is de rust in het gebied van belang. Een goede zonering is 
gewenst met een hierop afgestemd voorzieningenniveau voor 
de land- en waterrecreatie. De beeldkwaliteit van het westelijk 
deel langs de Scheendijk en de legakkers dwars hierop wordt 
volledig bepaald door het grote aantal recreatiewoningen 
en het opvallende kleurgebruik van de bebouwing langs de 
Scheendijk. 

Opgaven en doelstellingen
- Behouden en versterken samenhang van natuur- en 

recreatiegebied in relatie met de Loosdrechtse plassen,
- beperken verdere uitbreiding ligplaatsen of 

verblijfsrecreatie,
- opstellen zonering, afstemmen beheer op recreatie/ natuur 

(o.a. oevers), 
- verhogen beeldkwaliteit Scheendijk,
- kaders bieden voor natuurontwikkeling in afstemming met 

recreatie in aangrenzende zone. 



aandachtspunt is de beeldkwaliteit van de Scheendijk
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Visie
In het bijzondere landschap van de petgaten in de Kievitsbuurt 
dient een gebiedsgerichte ontwikkeling en afstemming plaats 
te vinden van natuur en recreatie. Hierin wordt een oplossing 
gezocht voor het afkalven van de oevers en de handhaving van 
niet toegestane recreatieactiviteiten.

De recreatiewoningen dienen landschappelijk te worden 
ingepast. De harde oevers kunnen worden verzacht door 
vooroevers aan te leggen van lokaal gewonnen hout. Op 
enkele vaargeulen na kan ook het natuurlijke verlandingsproces 
zijn gang gaan. Dit komt ten goede aan de natuur en de 
instandhouding van de resterende legakkers.

Voorstel uitvoeringsprojecten
- Opstellen gebiedsuitwerking natuur en recreatie 

Kievitsbuurt.
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Ontwikkelingsrichting 
‘Nieuwe horizon’

Het tweede model gaat in op ontwikkelingen die zich in de 
komende 20 jaar onomstotelijk gaan aandienen en bepalend 
zullen zijn voor het landschap van de 21e eeuw. De bodem 
en het watersysteem worden leidend voor de zonering en het 
gebruik van het gebied. Het Ontwikkelingsprogramma voor het 
Groene Hart geeft voor dit model de voorzet.

Het model is gebaseerd op een nieuwe kwaliteitszonering 
waarin de verschillen in bodem en water van het plangebied 
tot uitdrukking komen. Daar overheen is een gebruikszonering 
aangebracht, die is samengesteld uit de kansen voor natuur, 
landbouw, wonen en werken en voor toerisme en recreatie.

Landschappelijke zonering
Door inklinking en drooglegging van de veengronden voor 
agrarisch gebruik is de veenlaag in de 20e eeuw gemiddeld 
een halve meter gedaald. Dit betekent in 20 jaar tijd een 
bodemdaling van circa 10 cm. Gemiddeld elke 10 jaar zijn de 
peilen aangepast om de bodemdaling te volgen. Daarbij zijn 
steeds meer peilvakken ontstaan, om het peil af te stemmen 
op het gevarieerde bodemgebruik. Een duurzame oplossing van 
de bodem- en waterproblematiek is gestoeld op de volgende 
principes;
- beperken van de bodemdaling en de oxidatie van het 

veen,
- meer ruimte voor waterberging,
- verminderen van het aantal peilvakken,
- minder inlaat van gebiedsvreemd water en
- beperken van invloed van brakke kwel in droogmakerijen 

(buiten plangebied).

Een zonering gebaseerd op de bodemkundige eigenschappen, 
de hoogteligging en het watersysteem is uitgangspunt voor dit 
ontwikkelingsmodel. 

Waterrijk veenlandschap met half open landschap
In de laaggelegen veengebieden met een sterke bodemdaling 
zullen de agrarische productiemogelijkheden terug lopen 
(noordwestzijde polder Groot en Klein Oud-Aa en polder 
Spengen). Zij maken plaats voor kansen voor nieuwe 
natuurontwikkeling en bijbehorende recreatie. In deze 
gebieden waar de opgave het dringendst is moet ervaring 
worden opgedaan met de nieuwe benadering ‘functie volgt 
peil’. De vorm van de natuur zal afhangen van het peil 
binnen de grotere nieuw in te stellen peilvakken. De natuur 
zal afhankelijk van het peil in ruimte en tijd gaan variëren. 
Er ontstaat een waterrijk veenlandschap met een half open 
karakter. Deze gebieden kunnen in de winter wateroverschotten 

Kwaliteitszonering, 2000 
uit het Ontwikkelings-
programma voor het 
Groene Hart (Stuurgroep 
groene Hart van de 
provincies
Noord-, Zuid-Holland en 
Utrecht)

De stroomruggenzone langs de Vecht vormt 
samen met de infracorridor een hoge en 
droge zone. Op lange termijn ligt hier de 
transformatiezone voor het stedelijke netwerk 
met een groen karakter. Ten westen en oosten 
hiervan liggen de grote eenheden van het Groene 
Hart; de Venen in het westen en de Vechtplassen 
in het oosten. Binnen deze grote Groene 
Harteenheden liggen zowel grote natuurgebieden 
als agrarische gebieden met recreatieve functies 
binnen het kader van de Randstadgroenstructuur. 
Het waterrijke veenlandschap beslaat daarbij 
de lagere veengebieden met een sterke 
bodemdaling. De agrarische gebieden liggen 
op de hogere veengebieden met een geringere 
bodemdaling.

A. Ontwikkelingsmodel 2
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vasthouden voor gebruik in de zomer. In plaats van agrarisch 
beheer zal er sprake zijn van natuur- en landschapsbeheer. Het 
lint van Noordeinde / Portengense brug komt geheel tussen 
nieuwe natuurgebieden te liggen. Deze zone leent zich voor 
een entreepoort tot het natuurgebied en eventueel nieuwe 
land- en watergoederen met een woon- of toeristische functie. 
Bijzondere woonvormen bestaan uit watergoederen met 
bijvoorbeeld drijvende woningen. Nieuwe vormen van toerisme 
en recreatie kunnen bestaan uit natuurgerichte recreatie. Denk 
bijvoorbeeld aan lange afstandswandelingen en kanoroutes 
met overnachtingsmogelijkheden in trekkershutten of 
recreatiearken. Ook aan bijbehorende horeca, informatiecentra 
en activiteiten onder begeleiding zal behoefte zijn. Een 
andere vorm van gebruik van dit natuurlandschap ligt in 
retraitecentra, waar de beleving van rust en ruimte centraal 
staan. Een dergelijk waterrijk veenlandschap zal als Nationaal 
Veenlandschap ontwikkeld moeten worden. Met een zonering 
voor natuur en recreatie. De niet al te natte percelen kunnen 
ook opbrengsten genereren in de vorm van rietteelt en 
energiegewassen. 

Agrarisch veenweidegebied
In de hoger gelegen veengebieden, waar de bodem eveneens 
daalt komen ook minder peilvakken dan voorheen. De 
drooglegging (van circa 60 cm beneden maaiveld) is nog 
voldoende voor de landbouw. In de lagere delen ontstaat 
door de grotere peilvakken een natuurlijke overgang naar 

 Waterrijk veenpark (natuur)

 Entree Veenpark met land- en watergoederen

 Open veenweidelandschap (agrarisch)

 Transformatiezone Vecht

 Versterking landgoederen- en buitenplaatsenstructuur

 Open landschap tussen Breukelen en Maarssen

      Natte As

 Recreatieve ontwikkeling fort Nieuwersluis

 Recreatietransferium

 Stedelijk uitloopgebied

 Droogmakerijen met brakke of zoete kwel (buiten 

plangebied)

agrarisch natuurbeheer of volledige natuur en water. Er liggen 
zowel kansen voor schaalvergroting als extensivering (richting 
recreatie, zorg of verkoop aan huis). Deze gebieden blijven 
weidevogelgebieden met het gave historische copeontginningen 
landschap met de openheid als belangrijkste karakteristiek. In 
principe blijven de linten agrarisch met mogelijkheden voor 
verbreding of schaalvergroting binnen de karakteristiek van de 
linten.

Transformatiezone Vecht
De stroomruggen van de Vecht lenen zich gezien hun fysieke 
draagkracht voor stedelijke ontwikkelingen, als onderdeel 
van het stedelijk netwerk van de Randstad. Gezien de hoge 
landschappelijke kwaliteiten staat behoud en versterking 
van het groene karakter met landgoedachtige bebouwing 
voorop. De kleinschalige buitenplaatsenstructuur vormt het 
uitgangspunt bij uitbreiding van bebouwing. De landgoederen- 
en buitenplaatsenstructuur  zal verder ontwikkeld zijn dan in 
het eerste model inzettend op versterking van de structuur 
ten noorden van Loenen. Bij een voortgaande verbreding van 
infrastructuur blijft handhaving van ruimtelijke oost-westrelaties 
uitgangspunt. In functionele zin wordt naar uitbreiding van de 
bestaande oost-westrelaties gestreefd voor mens en natuur.

Venster in transformatiezone
Het venster in de transformatiezone is bedoeld om duurzaam 
een groene buffer te creëren in de zone langs de Vecht. 
Deze dwarsverbinding voor natuur en recreatie ligt tussen de 
Vinkeveense plassen en de Loosdrechtse plassen , ten zuiden 
van Loenersloot, langs de Angstel en de Nieuwe Wetering, 
ten zuiden van Nieuwersluis. De ecologische Natte As en de 
recreatieve relaties tussen de plassengebieden aan weerszijde 
van de Vecht worden hierdoor fors versterkt. In de zone lopen 
meerdere oost-west dwarsverbindingen voor de recreant en de 
natuur. Vanaf de infrastructuur bestaat uitzicht op beide zijden 
het gebied in. De uitvoering vindt plaats door Rood voor Groen 
in combinatie met een regionaal recreatietransferium. Van 
hieruit starten diverse recreatieve routes.

Stedelijke uitloopgebieden
Aan de zuidzijde van het plangebied liggen de stedelijke 
uitloopgebieden voor het stadsgewest Utrecht. Zij sluiten 
aan bij het Noorderpark en het groengebied Utrecht West 
(omgeving de Haar). Deze gebieden bestaan uit een parkachtig 
vrije tijdslandschap. Ze zijn toegankelijk door een dicht 
padenstelsel van wandel-, fiets- en ruiterpaden. Verankering 
met het stedelijk gebied vindt plaats via waterlopen, dijken, 
kades, lanen en parkstroken. De stedelijke uitloopgebieden 
van het stadsgewest Amsterdam liggen juist ten noorden van 
het plangebied.

   

Legenda

Agrarisch gebied met weidevogels

Agrarisch gebied zeer goed voor weidevogels
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Abiotisch:  Niet-levende natuur

Achterdijk: Lage dijk aan achterzijde van een eerste  
  ontginning, die de ontginning moest   
  beschermen tegen het hoger gelegen   
  veen erachter (waterstaatkundige functie)

Achterkade: zie achterdijk

Agro-toerisme: Recreatieve activiteiten gekoppeld aan   
  een agrarische onderneming, zoals   
  kamperen bij de boer en verkoop van   
  streekeigen producten

Antropogeen: Door mensen teweeggebracht

Autonome 
ontwikkelingen:  Ontwikkelingen op basis van huidig   
  vastgesteld beleid 
Beeldkwaliteit: Bij de definiëring van beeldkwaliteit kan  
  een onderscheid worden gemaakt in twee  
  niveaus: het structuurbeeld en de   
  identiteit. 
  Het structuurbeeld betreft de ruimtelijke  
  relatie tussen objecten of elementen.   
  Met de identiteit wordt de herkenbare   
  eigenheid van een gebied of ruimtelijk   
  object bedoeld. 

Beheer:  Onderhoud van landschapselementen

Beheer-
maatregelen: Maatregelen ten bate van    
  (natuurvriendelijk) beheer 

Beheersubsidie: Financiële vergoeding die het bijvoorbeeld
   mogelijk moet maken op rendabele   
  wijze landbouw te bedrijven, waarbij het  
  beheer van landschapselementen   
  binnen de bedrijfsvoering kan worden   
  opgenomen

Bergingscapaciteit:  De hoeveelheid afstromend regenwater  
  die een voorziening of gebied   
  maximaal kan bevatten zonder dat   
  wateroverlast ontstaat.

Biodiversiteit:  De hoeveelheid verschillende planten- en  
  diersoorten die in een gebied  voorkomen.

Biotisch:  Levende natuur

Biotoop:  Specifiek leefgebied van plant of dier

Blokverkaveling: Manier waarop de cultuurgrond in   
  stukken (kavels) is verdeeld: kleinere   
  rechthoekige eenheden

Buitenplaats: Groot landhuis buiten de bebouwde kom  
  omgeven door tuinen of een park;   
  soms onderdeel van landgoed

Cope:  Gekocht land, ontginningseenheid

Copeontginning: Door of in naam van landsheer ter   
  ontginning uitgegeven gebied

Copeverkaveling: Manier waarop de cultuurgrond in stukken  
  (kavels) is verdeeld wetering met weg en  
  daarlangs ontginningen (copes) van   
  110x1300 meter (± 14ha.)

Cultuurhistorie: Geschiedenis van de mens zoals deze tot  
  uitdrukking komt in het landschap;   
  onderscheid in archeologie, historische   
  geografie en historische bouwkunde

Differentiatie:  Het aanbrengen of in stand houden van  
  ruimtelijke en ecologische verschillen

Doelsoort:  Planten- en of dierensoort welke wordt   
  gebruikt om de omvang, inrichting en   
  beheer van een ecologische verbinding of  
  gebied vast te stellen.

Ecologie:   De wetenschap van de relaties tussen   
  levende systemen en hun omgeving en   
  de eigenschappen van beiden

Ecologische 
verbinding:  Een ecologische verbinding is een   
  natuurlijk ingerichte zone die twee 
  ecologische kerngebieden verbindt.

Ecologische 
(hoofd)structuur:  Netwerk van ecologische kerngebieden en  
  ecologische verbindingen.

Ecosysteem: Samenhangend systeem van dieren,   
  planten en de abiotische omgeving

Ecotoerisme: Recreatieve activiteiten gekoppeld aan   
  natuurbeleving, bijvoorbeeld vogelkijken  
  en struinen

Element:  Kleinste landschappelijke bouwsteen   
  (bijvoorbeeld boom, haag en houtwal)

B. Verklarende woordenlijst
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Ensemble: Aantal bij elkaar passende functies/  
  elementen; passend geheel der delen

Eutrofiëring: Voedselverrijking van water (en   
  uiteindelijk ook van de bodem)
Fauna:  Het dierenrijk in een bepaalde regio

Flora:  Het plantenrijk in een bepaalde regio

Fourageergebied: Verblijfsplaats van een planten- of   
  diersoort voor het zoeken van voedsel

Gebiedseigen: Passend bij of van nature voorkomend in  
  een gebied

Gebiedseigen 
water:   Regenwater dat in een gebied valt en   
  kwelwater dat in een gebied opwelt.

Gebufferd water: Gebufferd water heeft een gebufferde pH.  
  Dat wil zeggen dat zuren en basen   
  aan het water kunnen toegevoegd   
  worden zonder dat de pH veel verandert,  
  hij blijft dus meer stabiel. Een lage pH   
  heeft het voordeel dat de oplosbaarheid  
  van de voedingstoffen worden bevorderd.

(Geo)morfologie: Wetenschap die de verschijningsvorm van  
  het aardoppervlak bestudeerd

Geriefhout: Hout voor eigen gebruik van een   
  boerderij

Habitat:  Natuurlijk woongebied van een organisme  
  of een levensgemeenschap

Hakhout:  Eén of meer bomen of boomvormers   
  (vaak eik) die telkens bij de stam wordt  
  afgehakt. Nadat ze zijn geveld lopen zij  
  opnieuw op de stronk uit.

Indicator(soort): Een planten- of dierensoort kenmerkend  
  voor een welbepaalde biotoop   
  (leefomgeving) en/of dat de kwaliteit van  
  een bepaalde biotoop aangeeft. De   
  aanwezigheid van indicatorsoorten is een  
  maat voor de kwaliteit van de   
  omgeving.

Infiltratie:  Door hoogteligging en bodemgesteldheid  
  zijgt water naar het grondwater 

Inzijging:  Zie infiltratie

Karakteristiek: Het geheel aan kenmerkende   
  eigenschappen van een element of een  
  gebied.

Kavelpatroon:  Fijnmazig patroon dat kenmerkend is voor 
  de ontginningswijze in een gebied.

Kwel:  Opwellen van grondwater naar het   
  oppervlaktewater

Landgoed: Uitgestrekt complex van natuur, bossen  
  en/of landbouwgronden, meestal in 
  combinatie met een landhuis;   
  een ruimtelijke eenheid van verschillende, 
  doorgaans grondgebonden functies die 
  centraal worden beheerd, binnen een 
  landschapsarchitectonisch ontwerp.

Landschap: Het waarneembare deel van de aarde,   
  dat wordt bepaald door de onderlinge   
  samenhang en wederzijdse beïnvloeding  
  van abiotische, biotische en antropogene  
  factoren

Landschapstype: Een karakteristieke combinatie van   
  landschapskenmerken en    
  landschapselementen, die in een   
  bepaalde samenhang voorkomen als   
  gevolg van natuurlijke omstandigheden  
  en het menselijk gebruik

Legakker:  Smalle strook land tussen petgaten,   
  trekgaten of weren waarop uitgestoken  
  turf te drogen werd gelegd

Nieuwe Hollandse 
Waterlinie: Door inundaties versterkte verdedigings-  
  linie die zich uitstrekt van de voormalige  
  Zuiderzee bij Muiden tot aan de Biesbosch.  
   
Occupatiepatroon:  Voor een gebied kenmerkend patroon van  
  vestedelijking, nauw gerelateerd aan de  
  ontginningsgeschiedenis en aan het   
  kavelpatroon. 

Patroon:  Structuur die in een bepaalde situatie   
  inzicht verschaft

Peilbeheer:  Beheer gericht op het reguleren van het  
  grondwaterpeil in een gebied.

Petgaten:  Uitgeveende delen tussen de zetwallen (of  
  ribben), ook wel weren of trekgaten   
  genoemd
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Polder:  Met dijken omgeven gebied waarbinnen  
  de waterstand kunstmatig op peil wordt  
  gehouden

Reliëf:   De natuurlijke oneffenheid van het   
  aardoppervlak

Solitair:  Alleenstaand, bijvoorbeeld alleenstaande  
  boom

Stinzen(flora): Thans in het wild groeiende planten en   
  bloemen die ooit zijn aangevoerd, vaak te  
  vinden in de buurt van een buitenplaats
Stroken- of
slagenverkaveling:  Manier waarop de cultuurgrond in   
  stukken (kavels) is verdeeld: lang en   
  smal, bij slagen gescheiden door sloten,  
  al dan niet met bebouwing op de kavel

Stroomgebied- 
of watersysteem
(benadering):  Het geheel van oppervlakte- en   
  grondwaterstromen dat vanuit een   
  oogpunt van integraal waterbeheer het   
  beste als eenheid bezien kan worden.   
  Ook wel watersysteembenadering   
  genoemd.

Stroomrug: Door sedimentatie gevormde zandige rug  
  langs rivier (zie ook Oeverwal)

Structuur: Wijze van opbouw van een samengesteld  
  geheel 

Veen:  Opeenhoping van dode planten resten   
  tijdens moerasachtige omstandigheden.

Vegetatie: Al het plantaardige dat ergens groeit;   
  begroeiing

Verbrede 
landbouw: Verbrede land- en tuinbouw betreft   
  verbrede activiteiten die altijd in   
  combinatie met agrarische activiteiten   
  worden uitgevoerd. Er wordt  onderscheid  
  gemaakt in de thema’s agrarisch natuur-  
  en landschapsbeheer, recreatie, zorg,   
  product en afzet . Bij alle thema’s gaat   
  het erom dat er producten en diensten   
  worden geleverd waarvoor een reële   
  zakelijke beloning gegeven moet worden.

Verdroging: Het proces van afname van de   
  hoeveelheid beschikbaar water of van   
  kwelintensiteit voor de plantengroei

Verkaveling: Manier waarop de cultuurgrond in   
  stukken (kavels) is verdeeld, we   
  onderscheiden moderne rationele   
  verkaveling (grote rechthoekige   
  eenheden), strookverkaveling (lang en   
  smal, al dan niet met bebouwing op de   
  kavel) en  blokverkaveling (kleinere   
  rechthoekige eenheden)

Wetering:   Watergang gegraven ten behoeve van de  
  afwatering van een polder
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- Landgoederen, buitenplaatsen en buitenhuizen/villa’s 
Utrecht, bijlagen deel V

 Provinciale Planologische Dienst Utrecht, 1987

- Landschapsonderhoudsplan 1990-2000
 Gemeente Loenen, 1990

- Landschapsplan (DO) Loenen-Maarssen, 
 Spoorlijn  Amsterdam Utrecht
 NS Railinfrabeheer/Holland Railconsult, 2000

- Landschapsvisie
 Provincie Utrecht, 2002
- Masterplan Golfbaan Loenen a/d Vecht
 Partitio GSTL, 2005

- Meer natuurlijke sloten, kan dat? Gemeente Breukelen.
 H. Derhaag e.a., 1999

- Natuurgebiedsplan De Venen
 Provincie Utrecht. 2001

- Natuurgebiedsplan Vecht- en Plassengebied
 Provincie Utrecht, 2001

- Natuurvriendelijke oevers Amsterdam-Rijnkanaal
 Rijkswaterstaat/Grontmij, 2001

-  Niet van Gisteren
 Provincie Utrecht, 2002

- Nota Ruimte
 Ministerie van VROM, 2004

- Notitie Witte gebieden
 Provincie Utrecht, 1996

- Ontwikkelingsprogramma voor het Groene Hart
 Provincie Noord-Holland/Provincie Zuid-Holland/Provincie 

Utrecht, nov. 2005

- Panorama Krayenhoff, Voorontwerp linieperspectief 
Stuurgroep Nationaal Project NHW, 2002

- Plan van aanpak De Venen en beantwoordingsnota
 Utrecht, 1998

- Platteland in ontwikkeling, Visie en activiteitenprogramma 
plattelandsontwikkeling 2006-2009

 Provincie Utrecht, 2006

- Programma Ecologische Verbindingszones, dl. 1 en 2

- Projecten Vechtstreek-Zuid
 Enveloppecommissie Vechtstreek-Zuid, jun. 2006

-  Aardkundige waarden in de provincie Utrecht
 Provincie Utrecht, 2000

- Agenda Westelijke Veenweiden -discussienotitie
 Provincie Utrecht, 2005

- Ambities Vechtstreek-Zuid
 Enveloppecommisie Vechtstreek-Zuid, jun. 2006

- Beheerplan Terra Nova 1999-2011
 Buro Bakker, 2000

- Beheergebiedsplan -herziening
 Provincie Utrecht, 2004

- Belvedere bouwen Vecht- en Plassengebied
 la4sale, 2002

- Beschermingsplan voor de Ringslang 
Provincie Utrecht, 2003

- Bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan Nieuwersluis, 
voorontwerp, 2006

- Bestemmingsplan Buitengebied Loenen
 RBOI, 2003

-  Bestemmingsplan Landelijk Gebied rondom de Vecht 
Gemeente Breukelen/VVK, 2003

-  Bestemmingsplan Landelijk Gebied Kockengen 1989
 Gemeente Breukelen/VVK, 1991

- Convenant nieuwe landschapselementen Breukelen
 Gemeente Breukelen, 1999

- De buitenplaatsen aan de Vecht
 R. van Luttervelt, 1948

- De Vecht
 Jac. P. Thijsse, 1915

- Haarzuilens, voorontwerp landinrichtingsplan
 Landinrichtingscommissie Utrecht-West, 2003

- Handleiding molenbiotoop
 De Hollandsche Molen, 1995

- Jaarverslag Gemeentelijk Landschapsonderhoudsplan  
Gemeente Breukelen, 2005

- Jaarverslag Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging 
de Utrechtse Venen, 2005

C. Geraadpleegde bronnen
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- Raamplan Groengebied Utrecht-West
 Raamplancommissie GUW, 2000

- Restauratieplan Vecht 1996-2015
 DHV e.a., 1996

- Stinzenplanten 
P. Bather, E. Boeve, Natuurmonumenten 1985

- Streekplan 2005-2015 
 Provincie Utrecht 2005

- Structuurvisie gemeente Breukelen
 VVK, 2001
- TROP, recreatie in het algemeen
 Gemeente Breukelen

- Vecht- en Plassengebied -concept beleidsplan
 Plassenschap Loosdrecht e.o., 1998

- Veenstroom -jaargang 5, nr. 1 dec. 2005
 Stichting Ontwikkeling de Venen

- Vecht Vademecum
 N. van Dooren, 2002

- Verkenning Natte As -beslisnotitie
 Arcadis, 2005

- Verslag uitvoering GLOP Loenen 2002-2003
- Waar de landbouw verdwijnt
 Ruimtelijk Planbureau, 2005

- (Concept) Waterbeheerplan Amstel, Gooi en Vecht 
 DWR/Hoogheemraadschap AGV, 2005

- Waterbeheersplan Hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden 2003-2007

 2003

- Watergebiedsplan GWV+ (ontwerp)
 Groot Wilnis-Vinkeveen Noord en Zuid, Oukoop, Gagel en 

Groot & Klein Oud Aa
 DWR, 2004

- Waterkaart Vechtplassen
 ANWB/VVV, 2005

- Waterstructuurvisie Hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden

 2002

-  Welstandsnota Breukelen, Loenen en Abcoude
 Architectenwerk Twan Jütte, 2003

- Werkdocument Ecologische Verbindingszones
 Provincie Utrecht, 1993

- Werkplannen Gemeentelijk Landschapsonderhouds-  
plan (GLOP) 1991-92, 1992-93, 1994-95 en 1995-96

 Gemeente Loenen

-  Diverse websites:
 www.provincie-utrecht.nl
 www.agv.nl
 nl.wikipedia.org
 www.kasteleninutrecht.nl
 www.utrechtserecreatieschappen.com
 www.archis.nl
 www.deutrechtsevenen.nl
 www.waterlinieroute.nl
 www.vvvhollandsmidden.nl
 www.kuijsten.de/atlas
 http://www.geocities.com/capitolHill/Senate/7232/-nl/

glossarium.htm


