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Natuur en water

Landschap en grondgebruik Bebouwing en infrastructuur

Cultuurhistorie en recreatie

(Landschappelijke) ondergrond

**

Landschap buiten plangebied

Gemeentegrens

Opgaande beplanting

Bebouwde kom

Rijksweg A2 Amsterdam Utrecht

Provinciale wegen N201, N212, N401 en N402

Spoorlijnen Amsterdam Utrecht en Woerden Breukelen

Rivier/ kanaal/ wetering

Plassen (buiten plangebied)

Behouden beschermde dorpsgezichten als ijkpunten in het landschap, beleefbaar vanuit het 
omliggende landschap

Ruimtelijk beleefbaar maken forten Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam door 
creëren zichtlijnen, openhouden schootsvelden, faciliteren van recreatieve functies; resp. idem met 
ontwikkeling tot bescheiden cultuurhistorisch recreatief knooppunt Fort Nieuwersluis als centraal 
punt in het gebied op het raakvlak van de landgoederenzone van de Vecht en de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie (rood)

Realiseren recreatieve knooppunten in dorpskernen met rustpunt, parkeerplaatsen en 
(cultuurhistorische) informatievoorzieningen (indicatief)

Behouden en ruimtelijk versterken bestaande landgoederen en buitenplaatsen door waarborgen 
huidige natuurwaarden (door rangschikking Natuurschoonwet), aanvullen samenhangende 
laanbeplanting en bos- en natuurontwikkeling; vergroten recreatieve toegankelijkheid

Waarborgen vrije windvang en zicht op molen binnen molenbiotoop door vrijwaring molenbiotoop 
van hoogopgaande beplanting en bebouwing

Accentueren tracé voormalig tolpad

Herstellen en ruimtelijk accentueren oude ontginningskades en oude (spoor)dijk met sporadisch 
opgaande beplanting, voorzien van ruige kruidenvegetatie ter ondersteuning van ecologische 
verbindingszone

Ontwikkelen/ completeren groot recreatief padennetwerk ten behoeve van recreatieve 
toegankelijkheid veenweidegebied en Vechtzone (indicatief)

Ontwikkelen recreatieve “rondjes” vanuit dorpen (indicatief)

Opheffen van barrière in recreatief netwerk door realisatie fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal

Opheffen van barrière in recreatief netwerk door realisatie viaduct onder rijksweg A2

Realiseren recreatieve entree bij treinstation Breukelen door o.a. aanleggen transferium, 
informatievoorzieningen en oprichten fietsverhuurpunt (indicatief)

Veenweidelandschap-West: behouden (zeer) open agrarisch landschap met cope-verkaveling,
inclusief behouden bijzondere microreliëf van kleirug (oude stroomrug)

Weidelandschappen-Oost: behouden en versterken open agrarisch landschap

Stroomruggenlandschap Aa, Angstel en Slootdijk: versterken halfopen landschap

Stroomruggenlandschap Vecht-Noord: ontwikkelen landschapswaarden en beeldkwaliteit halfopen 
landschap met enkele bijzondere landgoederen en buitens

Stroomruggenlandschap Vecht-Zuid: behouden halfbesloten landschap met bijzondere landgoederen 
en buitens

Veenplassenlandschap Kievitsbuurt: behouden halfopen landschap met bijzondere legakkers

Behouden en versterken relatie tussen landschappen aan weerszijden van grote infrastructuur

Behouden en vesterken unieke lintbebouwing met karakteristieke ruimtelijke opbouw van afwisselend 
beplante erven met doorzichten op het veenweidegebied. Functieverandering mogelijk mits passend 
binnen ruimtelijke opbouw lint.

Behouden kenmerkende doorzichten vanaf Vecht op het achterland

Behouden karakteristieke bomenrijen langs Amsterdam-Rijnkanaal

Stimuleren en optimaliseren weidevogelbeheer in open (veen)weidelandschap

Realiseren landinrichtingsplan Haarzuilens met bos, lanenstructuur, natuurontwikkeling, eendenkooi, 
markante punten, recreatieve padenstructuur en zichtlijnen Kasteel Haarzuilens.

Behouden bestaande natuur

Ontwikkelen nieuwe natuur, op landgoed (o.a. schraalland, bosontwikkeling)

Ontwikkelen nat schraalgrasland (en kemphaangrasland in Polder Mijnden), met vochtig loofbos

Ontwikkelen bloemrijk grasland, met sporadisch struwelen

Ontwikkelen Natte As met robuuste natte ecologische verbindingszones van onder meer waardevolle 
water- en oevervegetaties; brede moeraszones langs watergangen, aanliggende schraallanden en 
nabij de Vecht vochtig loofbos

Ontwikkelen groene buffers tussen stedelijk gebied Breukelen en het buitengebied door uitbreiding 
van natuur- en bosontwikkeling ter versterking van ecologische waarden en landschappelijke oost-
westrelaties en ten behoeve van recreatief gebruik

Plaatselijk ontwikkelen van natuurvriendelijke oevers en waardevolle oeverlanden ter versterking 
natuurwaarden van de Vechtoevers

Ontwikkelen natte natuur en waterberging; (overjarig) rietland, moeraszones en eventueel 
aansluitend nat soortenrijk grasland ter versterking natte ecologische verbindingszones

Samenhangend ontwerp beplanting langs rijksweg A2 bestaande uit landschapsstroken, ecologische 
zones en ecologische stapstenen (beplantingsplan A2-Noord), versterken natuurwaarden bermen

Versterken natuurwaarden spoorbermen d.m.v. overjarig rietland, moeras en struwelen ter 
ondersteuning ecologisch netwerk

Ontwikkelen schraalland en in groene buffers mogelijk natuurbos ter versterking droge ecologische 
verbindingszones

Realiseren droge ecopassages

Realiseren natte ecopassages

Realiseren uittreedplaatsen langs Amsterdam-Rijnkanaal

Realiseren uittreedplaatsen langs de Vecht

Realiseren lokale kleinschalige faunapassages in de vorm van faunatunnels

Doortrekken Bijleveld in zuidelijke richting en tevens verbinden met Haarrijn t.b.v. doorstroming en 
ontwikkeling gesloten waternetwerk

Verhogen waarde beeldkwaliteit Scheendijk en Kievitsbuurt, landschappelijke inpassing
“witte schimmel”

Verhogen beeldkwaliteit woonboten en -huizen aan de Vecht d.m.v. aandacht voor oeverinrichting

Aandacht voor beeldkwaliteit dorpsranden bij dorpsuitbreidingen


