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Deze ruimteli jke visie heeft tot doel de toekomstige ruim-
teli jke kwaliteit van perceel Boslaan 13 te Vreeland in 
relatie tot haar landschappeli jke context te garanderen. 

De locatie is gelegen in het bestemmingsplan ‘Landeli jk 
Gebied’ en heeft hierin de bestemmingen ‘Buitenplaats’ 
en ‘Gebied met natuur- en landschapswaarden’. De 
locatie is tevens gelegen in de Nationale Landschappen 
Nieuwe Hollandse Waterlinie en Groene Hart (Metropoli-
tane Landschappen) . 

De eigenaar van het perceel is voornemens de op het 
perceel gelegen bijgebouwen en recreatiewoningen te 
slopen en te vervangen voor één nieuwe woning en twee 
nieuwe bijgebouwen. Dit geschiedt dankzij de zogenoem-
de ruimte-voor-ruimte regeling. 

Deze landschappeli jke visie laat zien dat er een aanzienli j-
ke ruimteli jke kwaliteitsverbetering van de locatie mogeli jk 
door middel van sloop- en nieuwbouwplannen en veran-
dering van de landschappeli jke situatie. Zowel het kavel 
zelf als de directe omgeving doen hun voordeel met deze 
landschappeli jke visie. Door het beschrijven van de karak-
teristieken van het landschap wordt inzicht verkregen in 
de ‘genius loci ’,  de geest van de plek. Cultuurhistorische 
en natuurli jke essenties die het landschap maken tot wat 
het nu is dienen gerespecteerd te worden om verrom-
meling en ruimteli jke verstoring te voorkomen, én om de 
aanzienli jke kwaliteitsverbetering tot tot stand te brengen. 

De geplande werkzaamheden betreffen de sloop van 
bestaande voormalige bedrijfsgebouwen en zeven recrea-
tiewoningen en het hiervoor in de plaats terugbouwen van 
één nieuwe woning en twee bijgebouwen. 
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1 
LANDSCHAPPELIJKE CONTEXT

7

H i l v e r s u m

De projectlocatie (Boslaan 13, Vreeland) l igt direct aan 
de rivier de Vecht, vlak naast de historische buitenplaats 
Slotzicht. Aan de oost- en zuidzijde grenst de locatie aan 
weilanden en vervolgens aan de plas De Wijde Blik. 

De locatie l igt op de grens van het het Loosdrechste Plas-
sengebied en de wereld van de Vecht, en heeft met beide 
een bijzondere relatie. 

Zoals de naam al aangeeft bestaan de Loosdrechtse plas-
sen uit verschil lende plassen. De Wijde Blik is de meest 
noordeli jke en kent in tegenstell ing tot de zuideli jk gele-
gen Eerste tot en met Vijfde plas minder (jacht)havens en 
aangrenzende bebouwing. De recreatieve druk op de plas 
is kleiner dan op de overige plassen. 

Zoals de naam doet vermoeden kenmerkt de plas zich 
door haar ‘wijde blik’. Direct vanuit de projectlocatie is 
deze openheid van de plas echter niet beleefbaar. Er be-
vindt zich een bosschagerand tussen plas en de weilanden 
grenzend aan het perceel. Deze rand bestaat voornamelijk 
uit rietkragen en elzen- en wilgenopslag. 

De Loosdrechtse plassen zijn van elkaar gescheiden 
door (verstevigde) smalle stroken grond. Enkele van 
deze kades kennen een voet- of f ietspad, waaronder 
ook de A.Lambertskade, die vlak ten zuiden van de pro-
jectlocatie vanuit het oosten op de Boslaan aansluit. De 
A.Lambertskade is een veelgebruikte recreatieve wandel- 
en fietsroute. 

De Loosdrechtse plassen en aangrenzende natuurgebie-
den zijn belangrijke broedgebieden voor water- en moe-
rasvogels. Daarnaast is het gebied van belang voor diver-
se reptielen, amfibieën, vlinders en l ibellen. Dit geldt ook 
voor de veenweiden ten oosten en zuiden van het perceel. 

Het landschap kenmerkt zich door een karakteristieke 
afwisseling in openheid. De enorme wijdsheid van de 
plassen staat in contrast met de dorpse beslotenheid van 
de weggetjes en smalle weiden tussen de moerasbossen. 
Lange zichten en kleinschalige landschapselementen wis-
selen elkaar continu af. 

De wereld van de Vecht is een bijzonder landschap vooral 
bekend door de aanwezigheid van buitenplaatsen en 
landgoederen voornamelijk gebouwd door vermogende 
Amsterdammers in de 17e eeuw. Slotzicht is één van deze 
buitenplaatsen. 

De projectlocatie valt binnen twee nationale landschap-
pen: Groene Hart en Nieuwe Hollandse Waterlinie. Nati-
onale landschappen zijn gebieden waar zich unieke com-
binaties van agrarisch gebied, natuur en cultuurhistorie 
bevinden. Vanuit de nationaal landschappen zijn er geen 
specifieke beschermingsregels opgesteld.
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kaart ‘s Graveland, Vecht, Kortenhoef, Horstermeer, 1636
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EEN KORTE GESCHIEDENIS 
VAN HET LANDSCHAP
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Noord- en Zuid-Holland. Tot in de middeleeuwen bleven 
deze gebieden haast onaangeroerd. De hoger gelegen 
gronden van ons land waren wel al ontgonnen, bevolkt en 
in gebruik. Vanaf de elfde eeuw werden veenmoerassen 
ontgonnen, oftewel: verveend. Grootschalige ontginnin-
gen kwamen op gang ten behoeve van landbouw, veeteelt 
en turfwinning (gedroogd veen noemt men turf en diende 
als brandstof) . Sloten werden gegraven om het veen te 
ontwateren en paden werden aangelegd om het turf af 
te voeren. De bodem klonk onder invloed van de ontwa-
tering en turfwinning in en vernatte vervolgens weer. De 
gronden zakten tot onder de zeespiegel en een definitieve 
oplossing was nodig om de gebieden bruikbaar en be-
woonbaar te houden. Waterbouwkundige systemen met 
sloten, boezems, en windmolens werden ingezet om de 
veengebieden droog te pompen. Hier ontstonden polders. 

Andere gebieden werden niet drooggemalen, maar wel 
werd vri jwel al het veen verwijderd. Er ontstonden uitge-
strekte veenplassen. Het Loosdrechtse Plassengebied is 
hier een voorbeeld van. Bij deze laagveenontginningen 
werd veen met baggerbeugels uit zogenaamde ‘petgaten’ 
geschept en vervolgens op legakkers (smalle stroken land 
tussen de petgaten) te drogen gelegd, waarvandaan het 
turf werd vervoerd. De petgaten werden daarbij steeds 
groter en de legakkers steeds smaller. Als de wind vat 
kreeg op de petgaten konden de legakkers helemaal weg-
spoelen, zodat steeds uitgebreidere veenplassen ontston-
den. Vaak worden in deze meren nog restanten gevonden 
van petgaten en legakkers. Zo ook in het Loosdrechtse 
Plassengebied. De petgaten en legakkers geven ook in 

De vorming van laagveen in Nederland begon in het Ho-
loceen, zo’n 8000 tot 5000 jaar geleden. De zeespiegel 
steeg en daarmee de grondwaterstand. Er werd steeds 
meer zand langs de kust afgezet, waardoor er strandwal-
len ontstonden en het achterland werd afgesloten van de 
zee. De zee brak door deze duinenrij heen en achter de 
duinenrij ontstonden zoutwaterlagunes die in de loop van 
de ti jd verzoetten door de aanvoer van regen- en rivier-
water. Er trad veenvorming en verlanding op: de lagunes 
groeiden dicht met veenmos (Sphagnum) , riet en andere 
moerasplanten. Dood plantenmateriaal viel in het water, 
maar verteerde niet, omdat in het water zuurstof en bac-
teriën ontbraken die - zoals dat bijvoorbeeld in bossen 
gebeurt - plantaardig materiaal afbreken tot humus. Er 
ontstonden veenpakketten van vele meters dik die uitein-
deli jk vaak tot boven de grondwaterspiegel uitgroeiden. 

Wanneer laagveenpakketten tot boven de grondwater-
spiegel uitgroeien stopt de veenvorming en komt er boven 
op het veenpakket een humuslaag te l iggen. Op deze 
plekken konden zich (moeras-)bossen ontwikkelen. Van 
de vele moerasplantsoorten die er in de laagveenpak-
ketten groeiden vormde veenmos een bijzondere soort. 
Dit plantje hield zoveel water vast dat het de grondwa-
terspiegel met behulp van regenwater ‘kunstmatig’ hoog 
kon houden. Op de plekken waar veel veenmos groeide 
ontwikkelde zich soms bovenop het laagveenpakket een 
hoogveenpakket van veenmos (veenkoepels) . 

Eens bedekten veenmoerassen het grootste delen van 
Zeeland, Utrecht, Friesland, Groningen, Overijssel en 
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16-17e eeuw

- veenlandschap
- moerassen
- bebouwing in Vreeland en langs Vecht
- paden en wegen over hoger gelegen ruggen

- veenlandschap deels ontgonnen
- plassen, petgaten, legakkers, veenweides
- meer bebouwing langs Vecht
- romantische parkbos met hertenweide Slotzicht

- parkbos Slotzicht grotendeels ontgonnen
- meer bebouwing langs Vecht en wegen 
- meer bebouwing op projectperceel 

18-19e e eeuw 20-21e eeuw
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van de rivier. Buitenplaats Slotzicht - direct ten noorden 
van de projectlocatie - is er daar één van, hetzij een rela-
tief kleine buitenplaats. Vanuit deze lustoorden kon wor-
den gejaagd op ‘droog’ wild als herten en fazanten op de 
heuvelrug, maar ook op de vele watervogels in de veenge-
bieden. Aan het einde van de 19e eeuw werd de aantrek-
kingskracht van het cultuurlandschap rondom Vreeland 
en Kortenhoef ontdekt door schilders als de ‘Haagse 
School’-meester Constan Gabriël. Het pittoreske, open 
landschap rondom Vreelan waar hardwerkende landbou-
wers te midden van water, horizon en lucht werkten hangt 
tegenwoordig in toonaangevende musea wereldwijd. 

In de vorige eeuw werd het landschap ten slotte ontdekt 
als aantrekkeli jk woon- en werkgebied. De nabije l igging 
ten opzichte van Utrecht, Amsterdam, Schiphol en ’t Gooi 
heeft ervoor gezorgd dat er veel nieuwbouw heeft plaats-
gevonden. Daarnaast is de recreatieve druk op het gebied 
toegenomen. Tegeli jkerti jd is er veel opgaande beplanting 
in het landschap bijgekomen. Dit heeft de ruimteli jke op-
namecapaciteit van het landschap vergroot, maar ook de 
beleving van de openheid tegengewerkt. 

Het landschap anno 2014 is een aantrekkeli jk cultuur-
landschap, waar openheid en beslotenheid elkaar afwis-
selen, maar waar de eigenheid en beleving voornamelijk 
voortkomt uit de eeuwenlange menseli jke bewerking van 
een oorspronkeli jk nat natuurlandschap. 

deze ti jd nog een goed beeld van het systeem van de 
vroegere veenwinning en zijn onderdeel van het typerende 
cultuurlandschap. 

Het veengebied rondom het Loosdrechtse Plassenge-
bied is alti jd zeer nat geweest. Buiten de natte laagveen-
moerassen die zich hier ontwikkelden, kwam er ook veel 
kwelwater vanuit de hoger gelegen Utrechtse Heuvelrug 
aan de oppervlakte. Op enkele plaatsen in dit gebied was 
de kwelwaterstroom zo sterk dat er geen veenvorming kon 
plaats vinden. Het Naardermeer en Horstermeer waren al 
voor de veenontginning open meren (zgn. kwelogen) . Het 
Horstermeer is later droogemalen en ingepolderd. Iro-
nisch genoeg zijn voormalige ‘droge’ gronden veranderd 
in meren. Enkele plassen, waaronder de Wijde Blik, zi jn 
vervolgens sterk verdiept door de winning van zand. 

Het dorp Vreeland is vanouds een compact dorp aan de 
(veen)rivier de Vecht en omringd door veenweiden en 
-plassen. Aan de oosteli jke zijde van de Vecht is van de 
veenweiden weinig overgebleven. Tot op zo’n 200 meter 
ten oosten van de projeclocatie is het veen afgegraven. 
Direct ten oosten en zuiden van de locatie zijn nog veen-
weiden te vinden.  

Al in de Gouden Eeuw werd de schoonheid van het ge-
bied ontdekt door ri jke Amsterdammers. Langs de Vecht 
werden vele buitenplaatsen aangelegd op de oeverwallen 

Foto Vecht, 1920
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Gezicht naar Huis Slotzicht, P.J. Lutgers,1835

Vechtstreek, Daniël Stoopendaal, De Zegenpralende Vecht, 1719
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De Vecht bij Vreeland, ca. 1900

Vechtstreek, Daniël Stoopendaal, De Zegenpralende Vecht, 1719

Boslaan, zicht op voormalige portierswoning Slotzicht (Boslaan 2) , ca. 1900
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Foto’s Huis Slotzicht, 1973, bron: RCE Ontwerp tuin Slotzicgt door firma Copijn, ca. 1931

Buitenplaats Slotzicht, ca. 1860

Luchtfoto Vreeland, 1925-1930
De projectlocatie is rechtsonder herkenbaar. 
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Ontwerp tuin Slotzicgt door firma Copijn, ca. 1931

Historisch gezien maakt het projectgebied onderdeel uit 
van Buitenplaats Slotzicht. Tot het eind van 18e eeuw 
was de buitenplaats voor een groot deel bebost (wandel-
bos) . Er was een organisch gevormde hertenweide aan-
wezig en een slingerende waterstructuur in landschaps-
sti j l .  Het wandelbos is door familie Soede - familie van de 
huidige eigenaar - rond 1900 ontgonnen.  De familie Soe-
de woonde toenterti jd in het woonhuis aan de Boslaan 2 
(vormalige portierswoning van Buitenplaats Slotzicht, zie 
p. 12 en 13) en boerde aan de overzijde op het ontgon-
nen stuk land. De openheid van de veenweides ten zuiden 
en oosten van het perceel zi jn een relatief nieuw gegeven. 
De openheid voegt kwaliteit aan het landschap toe.

Door deze ontginning is het eigenli jke parkbos van Slot-
zicht grotendeels verdwenen. De tuin bestaat sindsdien 
uit een tuin in landschapsstij l direct ten oosten van het 
huis Slotzicht.  De slingerende waterparti jen zijn nog 
steeds aanwezig. De tuin van Slotzicht kenmerkt zich 
door de geschiedenis heen door hoogopgaande beplan-
ting rondom het huis. Aan de voorzijde is er een gazon 
geflankeerd door bosschages en hoge bomen te vinden.  
De tuin is 1931 door de firma Copijn herontworpen en 
aangelegd. Hierbij is de landschappeli jke aanleg bewaard 
gebleven en zijn tuindelen in de architectonische tuinsti j l 
van begin 19e eeuw aan de tuin toegevoegd (waaronder 
de rozentuin) . Overbli jfselen van deze aanleg zijn nog 
steeds herkenbaar. 

In de oorspronkeli jke parktuin van Slotzicht was een ei-
land met fruitbomen te vinden. Op de luchtfoto op p.14 
is dit eiland nog steeds herkenbaar. Op deze plek staan 
momenteel recreatiewoningen. De waterparti j rondom het 
eiland is in de loop van de ti jd aan de zuideli jke en weste-
li jke zijde gedempt. 

Familie Soede verkochten de woning aan de Boslaan 2 in 
1935 en lieten aan de overzijde een nieuwe woning bou-
wen. In later ti jd werder er een kippenschuur, hooiberg 
en overige bijgebouwen aan toegevoegd. In 1967 was de 
toenmalige eigenaar W.J. Soede vanwege gezondheids-
redenen genoodzaakt zi jn boerenbedrijf te stoppen. Hij 
kreeg van de toenmalige gemeente Vreeland toestemming 
om zeven recreatiewoningen te plaatsen, om toch een 
inkomen te verwerven. 

In de loop van de ti jd zijn kleine bijgebouwen op het 
perceel bijgebouwd en is de beplanting uitgegroeid. Er is 
een vri j rommelige situatie ontstaan die geen recht doet 
aan de geschiedenis van de plek,  en landschappeli jk en 
recreatief gezien enigzins verstorend werkt. 

Op het perceel (tuineiland) is een kazemat - een onder-
deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie - te vinden, 
welke bewaard zal bli jven. 
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HET LANDSCHAP NU
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Zoals beschreven heeft het landschap rondom Vreeland in 
de loop van de eeuwen vele veranderingen meegemaakt. 
In feite is een landschap constant in verandering; een 
statisch landschap bestaat niet. 

De oorspronkeli jke openheid van het veenlandschap 
is verdwenen en heeft plaatsgemaakt voor hoge 
beplanting. De bosschages, parkbossen en boomsingels 
zijn herkenbare en waardevolle onderdelen van het 
landschap geworden. Deze veranderingen hebben 
ervoor gezorgd dat relatief veel woningen en andere 
gebouwen in het landschap konden worden opgenomen. 
Het ‘absortievermogen’ (of: opnamecapaciteit) van het 
landschap is vergroot door de opgaande beplanting en 
ruimteli jke gelaagdheid. 

Met betrekking tot de projectlocatie is de relatieve 
openheid vergeli jkbaar met de situatie vóór de parkaanleg 
van buitenplaats Slotzicht. Terug naar het grote parkbos 
van de vroegere aanleg is niet mogeli jk. Daarnaast voegt 
de openheid een nieuwe kwaliteit toe. Ze maken het 
landschap afwisselend en interessant. 

Bosschages zijn onderdeel van natuurgebieden en kennen 
ecologische waarden. Op het perceel is de beplanting 
niet van bijzonder ecologische waarde. Er zi jn veel 
coniferen te vinden die niet passen in het landschapstype.  
Het samenspel tussen natuur en mens levert echter 
wel een uniek, ecologisch interessant landschap op. 
Bewoning van het landschap dient dan ook met respect 
voor de (weide)natuur te geschieden. 

Het landschap anno 2014 kan weliswaar meer zich 
opnemen dan vroeger maar de kans op verrommeling is 
nog steeds aanwezig. Het landschap op en rondom het 
perceel bestaat in hoofdzaak uit drie werelden: die van 
de Vecht, die van de Buitenplaats en die van het Plassen. 
Het perceel heeft met elk van deze drie landschappen een 
andere relatie welke in de volgende paragrafen aan bod 
komen. 
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Het landschap van de Vecht wordt gemaakt door het 
bijzondere samenspel van gebouwen en hun positie in 
langs de rivier. De wereld van de Vecht is sterk op de 
rivier gericht. Huizen van diverse korrelgrootte hebben 
een relatie met de meandere waterloop. Er l iggen 
woningen direcht aan de Vecht, met name vil la’s. In 
veel situaties l igt er echter  een weg tussen de woning 
en de Vecht. Dit is het geval bij veel woonhuizen, 
de buitenplaatsen, landgoederen en boerderijen. 
Buitenplaatsen en landgoederen hebben in tegenstell ing 
tot de woonhuizen en boerderijen een sterke (formele) 
relatie met de rivier. 

Boslaan 13 is woonhuis, maar is in feite een korrel 
Boerderij, en ligt in de 100 meter brede Boederijzone . 
‘Boederijen zijn alti jd gelegen aan de weg langs de 
Vecht, ze richten zich zowel naar de weg als naar het 
achterliggende land .. . . en de ervan zijn ri jk beplant.’ 
(Vechtvisie 2002, p.17)

KWALITEITEN
- tweezijdige relatie: Vecht/weg en achterland
- sterke zichtrelatie met open veenweides

AANDACHTSPUNTEN
- ontwikkeling ri jke beplanting op erf
- behoud landeli jke sfeer
- behoud sterke relatie met (boeren)achterland

DE WERELD VAN DE VECHT

De Vecht
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DE WERELD VAN DE BUITENPLAATS
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‘De buitens zijn alti jd gericht op de Vecht en op de 
weg, .. . , ze hebben een grote kavel waarvan slechts een 
klein deel .. . is bebouw, soms met een meergezinshuis, 
vaak ook met kleinere uti l itaire bijgebouwen zoals een 
koetshuis en een oranjerie, het hoofdhuis heeft een groot 
volume, de gebouwen zijn omgeven door een wellustig 
park met grote bomen en liggen vri j . ’ (Vechtvisie 2002, 
p.17) . Deze kenmerken zijn van toepassing op Slotzicht. 
Het vigerende bestemmingsplan maakt duideli jk dat het 
perceel Boslaan 13 deel uitmaakt van het buitenplaats 
ensemble. De buitenplaats bestaat uit diverse 
landschappeli jke sferen waaronder een romantische 
parktuin, boomgaarden, open veenweiden en erven 
rondom bijgebouwen. Het hoofdhuis speelt de hoofdrol, 
de andere bebouwing ondersteunt de sfeer en mag niet 
afleiden van de ‘hoofdfunctie’.  Het voormalige tuineiland 
dat nu bij Boslaan 13 hoort, hoort ruimteli jk gezien - en 
ook qua beplanting) bij de parktuin van buitenplaats 
Slotzicht. 

KWALITEITEN
- bijzonder relatie met / onderdeel van buitenplaats 
Slotzicht
- boerenlandsfeer

AANDACHTSPUNTEN
- behoud boerenlandsfeer aanvullend op sfeer van 
formele, romantische buitenplaats
- beplanting mag niet afleiden van silhouet buitenplaats
- voormalig tuineiland hoort bij buitenplaats Slotzicht

Rijke, afwisselende beplanting in de tuin van Slotzicht
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DE WERELD VAN DE PLASSEN
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Vanaf het water zi jn de randen van de Wijde Blik groen 
en is er prachtig zicht op omliggende kerktorens zoals 
die van Vreeland en Loenen aan de Vecht. De Wijde Blik 
staat bekend als een relatief rustige plas. Vanuit perceel 
Boslaan 13 is er geen direct zicht op de plas, de plas is 
grotendeels omzoomd door een dicht moerasbos. 

Vanaf Boslaan 13 is er fraai zicht op de omzooming rond-
om de Wijde Blik. Het is een natuurli jke moerasbosrand 
met inheemse beplanting. 

De waterparti jen en sloten van Slotzicht staan in relatie 
met het water van de Wijde Blik. Het is echter niet moge-
li jk om vanuit het perceel naar de Wijde Blik te varen. Het 
water op de buitenplaats en rondom het perceel vormen 
een directe landschappeli jke relatie met de natte wereld 
van de plassen.  

KWALITEITEN
- fraai en open uitzicht naar inheemse moerasbosrand
- sterke relatie met water via waterparti jen

AANDACHTSPUNTEN
- behoud of versterking waterparti jen als herkenbaar 
element van het natte landschap
- behouden uitzichten richting Wijde Blik. 

Veenweides en moerasbos
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RUIMTELIJKHEID
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Zoals besproken waren de huidige veenweiden van Slot-
zicht vroeger bebost. Het parkbos is ontgonnen en heeft 
plaatsgemaakt voor boerenland. De weides zorgen ervoor 
dat het silhouet van buitenplaats Slotzicht goed herken-
baar is vanuit de omgeving, zowel vanaf de openbare weg 
als vanuit het landschap en de recreatieve routes zoals 
de A.Lambertskade. Vanaf deze kade is het wenseli jk dat 
dit silhouet van de buitenplaats - vooral bepaald door de 
hoge opgaande bomen - hét herkenbare landschappeli jke 
element is. Overige zaken rondom de buitenplaats dienen 
dit beeld niet te verstoren en de ruimteli jkheid van het 
landschap tegen te werken. 

Vanuit het tuineiland is de openheid van de veenweides 
goed beleefbaar en een prachtige ruimteli jke kwaliteit. 
Deze relaties dienen zoveel mogeli jk bewaard te bli j-
ven, en kunnen worden benut in het toekomstige plan. 
De afwisseling tussen water, weilanden, taluds en open 
singelbeplanting is fraai en van hoge kwaliteit. De tuinbe-
planting rondom de huidige recreatiewoningen verstoort 
de ruimteli jkheid van het perceel en doet rommelig aan. 
Het komt de ervaring van het landschap - zowel vanuit het 
perceel zelf als vanuit de omgeving - ten goede wanneer 
deze tuinbeplanting - behalve de vitale en fraaie bomen - 
grotendeels zal worden verwijderd. 

zicht tussen elzen richting sloot en veenweides
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ZICHTLIJNEN VANUIT DE HUIZEN   

Vanuit de huizen op en rondom Slotzicht is er prachtig 
zicht op het omliggende landschap. Sommige huizen heb-
ben sterke relatie met Vecht, andere met het achterland. 
Het perceel Boslaan 13 heeft vooral een sterke relatie 
met het achterland. Dit is een kwaliteit die gehandhaaft 
dient te bli jven. 

Vanuit het voormalige tuineiland is er tevens wijds zicht 
op het de veenweiden. In de huidige situatie zorgen de 
recreatiewoningen en opgaande beplanting er echter voor 
dat het zicht op sommige plekken beperkt is. 

zicht richting bestaand woonhuis en huidige schuren
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ZICHTLIJNEN VANUIT DE OMGEVING

Vanuit de openbare wegen rondom Slotzicht zi jn er prach-
tige uitzichten op het landschap, op Slotzicht zelf en de 
projectlocatie. De zichten vanaf de wegen en recreatieve 
routes zijn afwisselend: dan weer wijds, vri j en informeel, 
dan beperkt, gericht en formeel. 

Het silhouet van Slotzicht - met name bepaald door de 
door hoge opgaande beplanting die afsteekt tegen de 
lagere inheemse beplanting van de moerasbossen - is 
een sterk ruimteli jk element en als zodanig herkenbaar. 
Naast de openheid van de veenweides is dit silhouet is 
het belangrijkste ruimteli jke element nabij de projectloca-
tie. De ontwikkelingen op de projectlocatie dienen deze 
twee elementen dan ook niet tegen te werken, maar juist 
te ondersteunen. 

zicht vanaf A .Lambertskade richting perceel
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HUIDIGE SITUATIE KAVEL

De huidige kavel kenmerkt zich door een relatief groot 
aantal bijgebouwen, waaronder schuren en een zevental 
recreatiewoningen met individuele tuintjes. De huidige 
aanblik is rommelig. 

Het huis aan de weg heeft een viertal schuren, in archi-
tectuur en ouderdom sterk verschil led. De sfeer rondom 
deze woning is die van een (voormalig) boerenbedrijf . 

Op het ‘tuineiland’ is naast de recreatiewoningen tevens 
een voormalige betonnen kazemat te vinden. Deze zal be-
houden bli jven en kan een nieuwe functie kri jgen. 

De beplanting op het terrein is divers. Rondom het be-
staande huis is de sfeer erfachtig en informeel, vooral 
inheems. Op het voormalige tuineiland rondom de recrea-
tiewoningen is de beplanting zeer divers. Er zi jn hier veel 
exotische coniferen, zowel in haagvorm als solitair, van 
weinig waarde. De beplanting is veder ri jk, maar ecolo-
gisch weinig interessant. Langs de randen van het kavel 
staan inheemse bomen (waaronder elzen) , welke bewaard 
dienen te bli jven. Enkel solitaire bomen kunnen tevens 
bewaard bli jven. 
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RUIMTELIJKE RANDVOORWAARDEN
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Een achttal ruimteli jke randvoorwaarden zijn opgesteld om 
de ruimteli jke kwaliteit van het landschap te vergroten en 
te bewaren, en een gepaste landschappeli jke inpassing 
van de nieuwbouwwoning en bijgebouwen op het perceel 
te garanderen. 

De ruimteli jke randvoorwaarden dienen als richtl i jnen 
om op verschil lende schaalniveaus sturing te geven aan 
de inpassing van de nieuwbouw in het omliggende land-
schap. 

De randvoorwaarden zijn opgesteld vanuit het landschap 
en de beleving ervan. Als uitgangspunt van de ruimteli jke 
randvoorwaarden geldt dat alle recreatiewoningen en 
schuren op het terrein zullen worden afgebroken (vergeli jk 
kaarten p.30 en 32) .



WAT HOORT BIJ WAT VORM EILAND HERSTELLEN
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Het huidige schiereiland op het perceel was vroeger een 
eiland te midden van het parkbos van buitenplaats Slotzicht. 
Het is alti jd beplant geweest. Het herstellen van de ruimteli jke 
hoofdvorm van het eiland is een uitgangspunt om nieuwe 
bebouwing toe te staan. Dit hoeft niet per definitie met water, 
maar dat kan wel. Ter wil le van de doorstroming van het 
huidige water is dit aan te bevelen. De vorm van het eiland 
dient in ieder geval te worden herstelt door het beplanten van 
de zuideli jke en westeli jke rand. Hierdoor l igt de nieuwbouw 
vanaf de Boslaan en A.Lambertskade niet vol in het zicht, 
zodat de recreatieve waarde van dit pad niet verstoord wordt. 
Ten behoeve van de verschijningsvorm en de landschappeli jke 
waarde van de plek wordt dit vereist.  

Het huidige perceel hoort direct bij twee karakteristieke delen 
van Buitenplaats Slotzicht. Enerzijds hoort het huidige huis met 
bijgebouwen bij de agrarische sfeer van de veenweides. Het 
‘tuineiland’ hoort bij het parkbos van de buitenplaats, maar heef 
wel fraai zicht over de Veenweides.

In het l icht van toekomstige ontwikkelingen zullen beide 
percelen bij hun respectieveli jk buitenplaatsdeelgebieden 
bli jven horen. Ruimteli jke gezien zal het huidige huis met 
bijgebouw bij de agrarische wereld horen, en het nieuw te 
bouwen huis met bijgebouw bij het parkbos. 



LOCATIES NIEUWBOUW HAAG EN HOUTWAL
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Ten behoeve van de nieuwbouw van de bijgebouwen bij het 
bestaande huis en de nieuwbouw (met bijgebouw) worden 
bouwenveloppes omschreven. 

De nieuwe vil la en bijgebouw achter op het perceel dienen 
(vri jwel) niet zichtbaar te zijn vanaf de openbare wegen en 
worden daarom op de noordeli jke helft van het tuineiland 
gesitueerd. 

Om de vorm van het oorspronkeli jke eiland te herstellen dient 
de rand  te worden beplant met een houtwal (ca. 1m hoog) met 
onderbeplanting en bomen. 

Ten behoeve van het ruimteli jke silhouet van het perceel dient 
ten zuiden van het huidige huis en de nieuwe schuur een 
lange max. 1.20m hoge haag (inheems, bv. gemengd beuk en 
meidoorn) te worden aangeplant. 

Op deze manier vormt het perceel een mooie, rustige opmaat 
naar het hogere parkbos van Slotzicht. 

bouwenveloppe nieuw bijgebouw

bouwenveloppe nieuwe vil la en bijgebouw



BEPLANTINGSORTIMENTZuidoosteli jke hoek
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Geadviseerd wordt op het ‘tuineiland’ een mix van inheemse 
en exotische bomen aan te planten, maar langs de randen en 
watergangen vooral inheemse soorten toe te passen (tenminste 
75% van het totaal) . In de tuin zelf is de sortimentkeuze vri j .

Op de overige delen van het perceel wordt een mix 
van inheemse en exotische bomen voorzien. Hier geldt: 
tenminste 50% van de bomen is inheems. In de tuin zelf is de 
sortimentkeuze vri j , met als enige eis dat er geen coniferen 
worden aangeplant. 

Het bomenbestaand op het perceel is grotendeels vitaal. Met 
name de inheemse fraaie bomen verdienen het bewaard te bli j-
ven. Dit zal in later fase in relatie tot de eigenli jke bouwplannen 
worden onderzocht. 

Op de zuidoosteli jke hoek is in de huidige situatie een weiland 
te vinden. Deze hoek hoort qua sfeer bij de agrarische sfeer 
van Slotzicht. Het veld benadrukt het agrarische karakter van 
het zuideli jke deel van het perceel. Deze hoek dient in de 
toekomstige inrichting te bli jven aansluiten op deze sfeer. Dit 
betekent dat het een veld kan bli jven, maar ook een moestuin 
of boomgaard kan worden. Deze vormt dan een fraaie opmaat 
naar de hogere beplanting op het eiland en in de tuin van huis 
Slotzicht. Het sortiment van een eventuele boomgaard is vri j te 
kiezen, maar voorgesteld wordt om tenminst 50% appelbomen 
toe te passen in verband met herkenbare habitus en relatie met 
de bestaande boomgaarden aan de noordzijde van Slotzicht. 

Langs de zuidoosteli jke perceelsgrens wordt voorgesteld een 
sloot te graven. Deze draineert de natte zuideoosteli jk hoek en 
wordt door middel van een duiker met de bestaande watergang 
verbonden. Op deze manier worden opgaande erafscheidingen 
hier overbodig en ontstaat er een fraaie landschappeli jke 
overgang tussen de veenweides en het perceel. 



ENSEMBLE NIEUWE VILLAENSEMBLE BESTAAND HUIS
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Het bestaande huis, bijgebouwen, erf en tuin hebben een 
agrarsich sfeer. Dit zal in de toekomst zo bli jven. De bijgebou-
wen worden afgebroken en er zal één nieuwe schuur worden 
teruggebouwd. Deze schuur zal een ingetogen karakter kennen 
en qua vormgeving ondergeschikt zi jn aan het bestaande huis. 
De schuur kan een moderne interpretatie zijn van een boeren-
schuur, met moderne detail lering, beli jning en hoofdvorm. 

Het nieuwe ensemble op het tuineiland bestaat uit een vil la 
met bijgebouw. De hoge bomen rondom de vil la maken dat het 
woonhuis vanuit de omgeving minimaal zichtbaar is. Naar de 
oosteli jke zijde toe zal er fraai zicht zi jn vanuit de kavel en het 
huis richting de openheid van de veenweides. Het ensemble 
kent een bescheiden karakter. De beeldkwaliteit voor dit huis 
komt in het volgende hoofdstuk aan bod. 
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BEELDKWALITEIT NIEUWE VILLA
- één bouwlaag met forse kap met nok, met hell ing 45-55 graden
- schuur-achtige typologie, moderne interpretatie historische schuurvorm
- bescheiden uitstraling, terughoudend kleurgebruik
- natuurli jke erfafscheidinigen

39
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SCHETSONTWERP TERREINRICHTING
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Houtwal met begroeiing en bomen Bestaande kazemat

Haag en pluktuin

Mogelijke boomgaard en sloot Zichtli jn

Nieuwe schuur bij bestaande woning

Tuinpad

Water (sloot) Nieuwe vil la en bijgebouw

Erf / toegangsweg
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huidige situatie schetsontwerp inrichtingsplan / ruimteli jke visie
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CONCLUSIE
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schetsontwerp inrichtingsplan / ruimteli jke visie

Deze ruimteli jke visie laat zien dat er een aanzienli jke 
ruimteli jke kwaliteitsverbetering mogeli jk in het l icht van 
nieuwbouwplannen. De bijzondere historische en land-
schappeli jke locatie vereist een integrale visie die recht 
doet aan de landschappeli jke, cultuurhistorische, ecologi-
sche, ruimteli jke en recreatieve waarden in het gebied. 

De bijzondere historische ligging op buitenplaats Slot-
zicht en de relatie met de huidige parktuin maken het per-
ceel tot een ‘Vreelandse parel’. De afbraak van de huidige 
bedrijfsgebouwen, recreatiewoningen en het opschonen 
van de tuin, geven een grote kwalteitsimpuls aan het ter-
rein, versterken het silhouet van buitenplaats Slotzicht en 
hebben een positieve invloed op de directe en ruimere 
landschappeli jke context. De beleving van de plek wordt 
verbijzonderd en de genius loci wordt met deze ruimte-
li jke visie beter herkenbaar. 
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