
Toets Landschapswaarden en 
Landschappelijke inpassing 

 

Toetser: Loes van de Craats 
 
 

1 Locatie:  
Tuinbouwweg 19b Maarssen 
 

 
 
 
  
  



 

2 Werkzaamheden  
De werkzaamheden bestaan uit: 
- (deels) slopen van bestaande kassen 
- inrichten van de gronden gebasseerd op het thema personal wellnessmet o.a.;  
 Wandelpaden 
 Kruidentuin 
 Moestuin/pluktuin 
 Wilgenbos/voedselbos,  
 Vernatten en inrichten waterrijke natuurtuin 
 Natuurlijke rietoevers 

 
 
Wat wordt getoetst 
Notitie: Personal wellness aan de Kleine Plas 
Een toekomstbeeld voor kwekerij Da Capo aan de Tuinbouwweg 19b 
d.d. 31 oktober 2018 van Terra Incognita 
 



 
Vigerend Bestemmingsplan: Maarsseveenseplassen e.o. 
 
Bestemming 
Artikel 3 Agrarisch met waarden – Landschapswaarden 
… 
3.6.3 Ten behoeve van het perceel Tuinbouwweg 19a en b  
Burgemeester en wethouders zijn, als sprake is van een algehele bedrijfsbeëindiging van een ter 
plaatse gevestigd bedrijf, bevoegd de bestemming van het betreffende perceel te wijzigen naar de 
bestemming ‘Wonen’ met de aanduiding 'maatschappelijk', ‘Tuin’, 'Agrarisch met waarden' zonder 
bouwvlak en/of 'Natuur' ten behoeve van het herbestemmen van de bestaande agrarische 
bedrijfswoning naar 'Wonen' en het mogelijk maken van een natuurgeneeskundig 
gezondheidscentrum, met dien verstande dat: 

a. de aanvrager van de wijziging aannemelijk maakt dat het agrarische bedrijf de agrarische 
activiteiten geheel heeft beëindigd en uit een advies van een agrarisch deskundige blijkt dat er 
niet langer sprake is van een volwaardig agrarisch bedrijf;  

b. de voormalige bedrijfswoning aanwezig blijft op de bestaande locatie tenzij het voor de 
bedrijfsvoering van omliggende (agrarische)bedrijven beter is de woning anders te situeren.  

c. het natuurgeneeskundig gezondheidscentrum is toegestaan binnen de voormalige agrarische 
bedrijfsbebouwing tot maximaal 1.000 m2;  

d. Met uitzondering van het onder sub b en c genoemde wordt de rest van de bouwwerken 
gesloopt  

e. het parkeren ten behoeve van het natuurgeneeskundig gezondheidscentrum dient te worden 
opgelost op eigen terrein. De normen uit het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan Stichtse 
Vecht 2013 gelden hierbij als uitgangspunt;  

f. het wijzigen van de bestemming mag niet leiden tot onevenredige aantasting van gebruiks- en 
ontwikkelingsmogelijkheden van de naastgelegen percelen.  

g. het wijzigen van de bestemming aanvaardbaar is vanuit een oogpunt van een 
milieuhygiënisch verantwoord woon- en leefklimaat.  

h. er dient te worden voorzien in landschappelijke inpassing;  
i. de bestaande landschappelijke en cultuurhistorische waarden moeten worden behouden dan 

wel worden versterkt;  
j. het bevoegd gezag wint, alvorens over de wijziging te beslissen op grond van een 

inrichtingsplan, schriftelijk advies in bij ter zake deskundigen met betrekking tot de vraag of 
aan het bepaalde onder artikel 3.6.3 sub i  wordt voldaan. 

 
 
  



 

3 Landschapswaarden: 
Cultuurhistorische waardenkaart 2016 
 
Landschapstype 
Oostelijke Copeverkaveling 
(Oostelijk veenweide gebied) 
 
Beschrijving: 
Veenweide landschap met grote mate van openheid en een agrarisch karakter. Een 
ontginningspatroon met zeer lange opstrekkende verkaveling onderbroken door kleine of grote 
veenplassen met opgaande begroeiing 
 
Waarden: 
Ontginning 

• smalle langgerekte kavels 

• soms in waaiervorm 

• veenplassen, trekgaten (petgaten) en legakkers; 

• waardevolle verveningsrestanten; 
 
Bebouwing 

• lintbebouwing parallel aan de polderdijken en ontginningsassen 

• bebouwing geconcentreerd op de kop van de kavels 

• open zicht naar achteren, vergezichten 

• watermolens 

• oudere villa’s op de legakkers; 
 
Beplanting 

• coulissenlandschap 

• afwisselend open grasland en zoddegebieden; 

• trilveenvegetatie 

• erf en dijkbeplantingen 
 
Het landschap aan de Tuinbouwweg met afwisselend agrarische percelen en restanten van petgaten 
is ontstaan in de Jaren 50. Er is toen een ruil verkaveling op gang gebracht waarbij de ontwikkeling 
van de agrarische percelen werd samengebracht met zandwinning. 
 
 
Toetsing: 
Het voorstel gaat uit van concentratie van de bebouwing aan de voorzijde van de kavel. 
De inrichting van het gebied achter de bebouwing loopt van formeel naar natuurlijk  
Aan de linkerzijde van het perceel wordt rekening gehouden met een doorzicht naar achter, eventueel 
naar het water. Het beeld van de langgerekte kavel wordt hiermee versterkt. 
Er zijn nog geen beplantingssoorten aangegeven. 
 
Conclusie: 
De voorgestelde inrichting tast de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het gebied niet 
aan. Door de sloop van de bebouwing en groene en natuurlijke inrichting van het terrein worden deze 
waarden versterkt.  
  



 
Landschapsontwikkelingsplan Maarssen  
 
VERSTEDELIJKT RECREATIELANDSCHAP 

 
 
Kwaliteiten 
- Wilgenplas met waterpatroon en verblijfsrecreatie geënt op de historische slagenverkaveling;  
- Kleine plas en Maarsseveense plassen dwars op kavelrichting met eigen karakter; 
- groot aanbod aan verblijfsrecreatie en dagrecreatie met regionale functie; 
 waterrecreatie (waaronder zwemmen en duiken) met regionale functie. 
 
Problematiek en ontwikkelingen 
Het bestaande landelijke gebied wordt langzaam opgeslokt door nieuwe recreatieve verblijfplaatsen. 
De bestaande recreatie is redelijk ingepast. De nieuwe recreatieve bebouwing is nu nog erg opvallend 
in het landschap aanwezig. Tegelijkertijd heeft Maarsseveen zich in deze zone ontwikkeld door 
grootschalige diversiteit aan bedrijfsvoeringen en kassen. Hierdoor is de beeldkwaliteit sterk gewijzigd 
van een landelijk lint naar een meer stedelijk karakter. Echter, de relatie met de oorspronkelijke 
verkaveling en centrale functie van het lint is nog steeds herkenbaar.  
Voor het hele gebied is de verkeersafhandeling gedurende de zomerperioden problematisch. De 
verkeersintensiteit is zeer hoog en de wegen kunnen dit moeilijk verwerken. Tegelijkertijd speelt de 
toenemende parkeerdruk, welke ook speelt rondom de recreatieve trekpleister Werk bij Maarsseveen. 
Daar hier geen parkeergelegenheid aanwezig is, worden auto’s langs de doorgaande weg 
geparkeerd. Dit zorgt voor overlast. 
 
Opgaven en doelstellingen  
- revitaliseren en plaatselijk transformeren recreatielandschap;  
- versterken landschappelijke en recreatieve samenhang;  
- verhogen beeldkwaliteit en landschappelijke inpassing recreatieve bebouwing;  
- verbeteren beeldkwaliteit Westbroekse Binnenweg;  
- relatie met oorspronkelijke verkaveling waarborgen.  
 
Visie  
Dit deelgebied van het verstedelijkte recreatielandschap is in de 20 e eeuw ontstaan. Zij vormt de 
exponent van de behoefte aan recreatiemogelijkheden dicht bij huis (de Maarsseveenseplassen) en 
de behoefte aan verblijfsrecreatie aan het water (de Wilgenplas). De Kleine plas en de 
Maarsseveense plassen liggen daarbij als ruimtelijk geïsoleerde plassen ten opzichte van hun 
omgeving. Het recreatiegebied de Wilgenplas kent een duidelijke relatie in haar opzet met de 
petgaten. Dit deelgebied heeft in de 20e eeuw een grote ontwikkeling doorgemaakt. Er is nu behoefte 



aan een duidelijke sturing van de bedrijfsmatige ontwikkelingen langs de Gageldijk en de omgeving 
van de Kleine Plas en een visie omtrent de samenhang van de verschillende onderdelen van dit 
gebied met elkaar en met de omgeving. De overgang tussen het stedelijk gebied en het buitengebied 
dient sterk gerespecteerd te worden en zo mogelijk versterkt te worden, bijvoorbeeld daar waar de 
Maarsseveensevaart het buitengebied in komt. 
 
Toetsing: 
Het perceel grenst aan de achterzijde aan de Kleine Plas. Het plan gaat uit van het (in de toekomst) 
aansluiten van het wandelpad over het terrein naar het pad rond de plas waardoor de recreatieve en 
landschappelijke samenhang wordt versterkt. 
De inrichting met een doorzicht naar achter, versterkt het beeld van de langgerekte oorspronkelijke 
verkaveling. 
Het resterende deel van de kas wordt smaller dan in huidige situatie. Hiermee verandert de korrel van 
de bebouwing en vormt deze een betere overgang van het stedelijke gebied naar het buitengebied. 
 
Conclusie: 
De inrichting tast de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het gebied niet aan. 
Door de sloop van de bebouwing en groene en natuurlijke inrichting van het terrein worden deze 
waarden versterkt. 
  



 

4 Landschappelijke inpassing 
 
Er zijn voor de Tuinbouwweg geen richtlijnen gegeven voor de inpassing van de bebouwing of 
inrichting. 
 
In zijn algemeenheid worden voor de bebouwingslinten de volgende richtlijnen gegeven: 
- Aanhouden zonering van woningen en representatief groen aan de voorzijde en meer 
landschappelijke en natuurlijke inrichting erven aan de achterzijde; 
- Behouden en herstellen uitzichten op de petgaten en het veenweidegebied; 
- Parkeren op eigen erf waarbij het de voorkeur heeft de verstening achter de woning te laten 
plaatsvinden; 
- Terughoudend gebruik van omheiningen en afscheidingen, voorkeur voor streekeigen hagen of 
natuurlijke materialen, zoals hout; 
- De beplanting zo veel mogelijk gebiedseigen beplanting gebruiken. 
- Kleine gebouwen op het achterterrein goed inpassen in het landschap door kleur en materiaal 
gebruik.  
- Erfbebouwing ligt bij voorkeur achter de woning en niet in de doorzichten. 
 
 
Toetsing: 
Voor deze ontwikkeling blijft aan de voorzijde van het perceel de woning gehandhaafd.  
De achter de woning gelegen kas wordt verkleind waardoor de afstand tot de woning groter wordt. De 
kas komt in het groen te liggen. 
Aan de voorzijde van de woning vindt geen verstening plaats. De benodigde parkeerplekken zijn 
voorzien naast en aan de achterzijde van het resterende deel van de kas. 
In het plan wordt terughoudend omgegaan met hagen en hekken.  
Inzicht in de toegepaste beplanting ontbreekt op dit moment.  
 
Geadviseerd wordt: 
- zoveel mogelijk gebiedseigen beplanting toe te passen en  
- de grasgebieden te laten verruigen zodat er een natuurlijke landschap ontstaat.  
- natuurlijke oevers toe te passen. 
 
Conclusie: 
Het plan voldoet op hoofdlijnen aan de landschappelijke inpassing. 
In een volgende fase zal verder gekeken moeten worden naar de toegepaste soorten en de groene 
inrichting. 
 
Advies is het inrichtingsplan onderdeel te laten worden van het wijzigingsplan. 


