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INLEIDING
Aanleiding voor dit stedenbouwkundig advies is het bouwplan 
voor het perceel behorende bij de woonkavel Lutgerslaan 13 
te Loenen aan de Vecht.  Aan de achterzijde van het perceel 
ligt er een verzoek van bewoners om een hoofdgebouw te 
plaatsen. 
Buro MA.AN is een stedenbouwkundig advies gevraagd over 
de wenselijkheid van deze ontwikkeling en de betekenis van 
de overige percelen, die betrokken zijn bij woonkavels van 
de Lutergerslaan, als onderdeel van de huidige groene en 
onbebouwde dorpsrand. 

Lutgerslaan 13
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LANDSCHAPPELIJKE
CONTEXT

Het betreffende perceel is ingebed in het typerende 
landschap langs de Vecht en maakt onderdeel uit van de 
groene begrenzing/omzooming van de dorpskern van Loenen 
aan de Vecht. 

Het landschap langs de Vecht en de Rijkstraatweg kenmerkt 
zich door een afwisseling van boomgaarden, bosrijke 
landgoederen en het veenlandschap. Dit resulteert in de 
typerende wisseling van open en dichte landschapstypen, 
die ook kenmerkend is voor de locatie.  

Herkenbare landschappelijke elementen zijn de 
boomgroepen, de windsingels  en houtwallen rondom de 
woonerven. De landgoederen kenmerken zich door riante 
tuinen en boskamers.

Belangrijke infrastructurele lijnen en dorpsranden zijn 
herkenbaar in het landschap door windsingels.
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RIJKSSTRAATWEG
VANAF OOGHOOGTE
De kenmerkende aaneenschakeling van verschillende 
landschappen en Rijksstraatweg en de Vecht is beleefbaar 
vanaf de weg en bepalend voor de entree  van de historische 
kern van Loenen aan de Vecht. Door de aanleg van rondweg 
en de wijk Cronenburgh is de kavel Rijkstraatweg 99 een 
belangrijke ruimtelijke schakel tussen de doorgaande 
rondweg en entree van het dorp. Komend vanaf Breukelen, 
is in vijf beelden de opeenvolging van de verschillende 
landschappen verbeeld.

1. Komend uit de richting van Breukelen, is de Rijksstraatweg ingepakt in 
de dichtbegroeide landgoederen zone. 

2. Ruim voor de dorpsentree opent zone zich met vergezichten over de 
weilanden en op de Vecht. De boomgaard en de vrijstaande woning van 
Rijksstraatweg 99 markeren de entree van Loenen aan de Vecht.

3. Rechtsom richting de historische dorpskern continueert de typologie 
van de Rijksstraatweg. Linksom slingert de rondweg langs de dorpsrand.

4. De landschappelijke opzet van de Rijksstraatweg 99, de opeenvolging 
van een formele boomgaard en een dicht begroeid bosperceel markeren 
de entree en landschappelijke overgang naar de rondweg.

5. De rondweg continueert langs de windsingel, die afsteekt tegen de 
openheid aan de andere zijde. Door de hoge kronen van de bomen, is er  
zicht op de singel en de dorpsrand met enkele doorkijkjes het dorp in. 
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ANALYSE DORPSRAND

Het perceel behoorde vroeger tot de kavel met het adres 
Rijksstraatweg 99. Dit was tot voor kort de laatste boerderij 
op de route naar de entree van het dorp. 

Met de uitbreiding van de wijk Cronenburgh, ontworpen 
door West 8, is de dorpsrand  verplaatst naar het zuidoosten. 
De wijk Cronenburgh is geïnspireerd op de variatie van de 
architectuur in het historisch centrum. Om dit te realiseren is 
een derde als particuliere kavels uitgegeven. 

De rondweg, N402, is aangelegd om de Rijksstraatweg in 
het historische centrum te ontlasten. De weg buigt af en 
slingert langs de dorpsrand. Parallel aan de nieuwe  zuidelijke 
dorpsrand van de wijk Cronenburgh ligt een fraaie windsingel 
van twee bomenrijen breed, die tevens dient als groene 
parkzone tussen de wijk en de rondweg. 
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LANDSCHAPPELIJKE
KARAKTERISTIEK

Het perceel is onderdeel van de zuidelijke dorpsrand, een 
aaneenschakeling van drie landschapstypen: een formele 
boomgaard naast een vrijstaande woning, een besloten tuin 
en de windsingel. De boomgaard en vrijstaande woning 
vormen het eerste herkenningspunt van de dorpsentree. 
Het tweede type, de besloten tuin, vormt de schakel tussen 
de boomgaard en de windsingel. De dichte bebossing 
rondom de besloten tuin maakt plaats voor de windsingel 
waar onderdoor gekeken wordt. De dorpsrand wordt sterk 
bepaald door deze drie typologieën waaraan bebouwing 
ondergeschikt  is. De windsingel is een bufferzone tussen 
het dorp en het landschap, de dorpsrandzone. Samen met 
de formele boomgaard en de besloten tuin bepalen zij de 
karakteristiek van de dorpsrandzone. 

Zicht eronderdoor

Windsingel

Zicht erlangs

Besloten tuin

Zicht erdoor

Boomgaard
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STEDENBOUWKUNDIGE 
UITGANGSPUNTEN

De besloten ‘overtuin’ en de boomgaard zijn onderdeel van het 
perceel Rijksstraatweg 99, als kenmerkende entree van Loenen 
aan de Vecht. Het landschappelijk ensemble is een belangrijk 
onderdeel van de landschappelijke omzoming van Loenen 
aan de Vecht en begeleiding van de rondweg. Samen met de 
windsingel is dit van hoge ruimtelijke en landschappelijke 
waarde als schakel tussen de verschillende  landschappen langs 
de Vecht. 

Binnen deze opzet past het gebruik van ‘overtuinen’ voor de 
woonkavels aan de Lutgerslaan, indien deze zijn ingebed in de 
bestaande landschappelijke opzet. Het is daarbij wenselijk de 
gaafheid van het aanzicht van de dicht begroeide rand van de 
besloten ‘overtuin’ langs de rondweg intact te houden. Om de 
landschappelijke uitstraling van de zuidzijde te behouden is het 
wenselijk eventuele bijgebouwen te situeren aan de noordzijde, 
gelijk de positionering van het bijgebouw van het perceel 
Rijksstraatweg 99.

De ‘overtuinen’ zijn gelegen achter verschillende percelen, 
waarbij op perceelnummer 11 het hoofdgebouw achter op het 
perceel gelegen is. Bij de plaatsing van eventuele bijgebouwen 
wordt rekening gehouden met een onbebouwd ‘vrij’ gezichtveld 
van de voorliggende percelen.

De ‘overtuinen’ zijn vanaf de Lutgerslaan over het water 
bereikbaar te maken door middel van een voetgangersbrug.
Intensief gebruik van deze percelen met bijbehorend verkeer is 
niet wenselijk. De bestaande inrit vanaf de rondweg, die één 
van de  percelen ontsluit, is hier ook niet voor geschikt. 
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De ‘overtuinen’ grenzen direct aan de woonkavels, waarbij 
achter de woning volgens het vigerend bestemmingsplan 
een maximaal totaaloppervlakte van 50m2 aan bijgebouwen 
mag worden gerealiseerd. Afhankelijk van de bouwmassa 
(hoogte en dakvorm) is binnen de ‘overtuinen’ een bijgebouw 
met maximaal oppervlakte van 50 m2 (met een maximale 
nokhoogte van 6,0m en goothoogte van 3,0m) tot 75m2 (met 
een maximale bouwhoogte van 3,3m) inpasbaar. 

Voor het gebruik van de ‘overtuinen’ is het passend 
bijgebouwen toe te staan, die de functie van deze ‘overtuinen’ 
in de landschappelijke opzet van dorpsrand ondersteunen. 
Deze bijgebouwen zouden gepositioneerd kunnen worden in 
de zone grenzend aan het woonkavel aan de noordzijde van de 
percelen, waarbij ze minimaal 4 meter uit de waterrand blijven 
om de groene omzooming van de besloten ‘overtuin’ intact te 
laten. Ten behoeve van bestaande bebouwing, en de woning 
aan de Lutgerslaan 11 in het specifiek, ligt het bouwvlak niet 
rechtlijnig achter de bestaande woning aan de oostzijde van 
de kavel.

In samenhang met het gebruik van de woonkavels en het 
landschappelijke karakter van een ‘overtuin’, zijn kleinschalige 
bijgebouwen (follies/theehuis/tuinhuis) in te passen binnen 
het aangegeven bebouwingsvlak. Dit is niet alleen passend bij 
de maat en schaal van het landschap en de woonbebouwing 
aan de Lutgerslaan, maar draagt ook bij aan het in stand 
houden van de samenhangende dorpsrand van Loenen aan de 
Vecht. Ter inspiratie zijn een aantal sfeerbeelden opgenomen 
(zie pag. 10).

Hoofdgebouw

Onbebouwd deel ‘overtuin’ 
met ‘vrij’ gezichtveld 

2 m

Minimale maatvoering 
groene omzooming
overgang rondweg 

Groene oever

Bestaande watergang

Bijgebouw

Conform vigerend bestemmingsplan is de 
toegestane oppervlakte aan bijgebouwen 
per woonkavel aan de Lutgerslaan, 
maximaal 50 m2. 

In de overtuin is het mogelijk een 
bijgebouw tot 50m2 + 25 m2 extra te 
realiseren, minus de eventueel reeds 
gerealiseerde m2’s bijgebouw op het 
hoofdperceel aan de Lutgerslaan.

Voor de bijgebouwen aan de Lutgerslaan en 
de ‘overtuin’ gelden de volgende 
bebouwingsrichtlijnen voor gebouwen met 
een oppervlakte tot en met 50m2:

Bouwvlak bijgebouw
in ‘overtuin’

Lutgerslaan

max. 6 m
max. 3 m

nokhoogte
goothoogte

Voor de bijgebouwen in de ‘overtuin’ 
gelden de volgende bebouwingsrichtlijnen 
voor gebouwen met een oppervlakte van 
50 m2 tot 75m2

4 m

8 m

variabel

variabel

Stedenbouwkundige randvoorwaarden ‘overtuinen’ Lutgerslaan

+ =

max. 3,3 m bouwhoogte

max. 
50m2

max. 
75m2

TOTAAL

max. 
75m2

STEDENBOUWKUNDIGE 
UITGANGSPUNTEN
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7m

4m

7m

8m

maximaal (resterend)
bebouwingsoppervlak #9:

40,5 m2 

maximaal (resterend)
bebouwingsoppervlak #13:

75 m2 

34
,5

m
2

4m

Bouwvlak voor bijgebouwen

‘Overtuin’ onbebouwd

Indicatief bouwvolume ‘overtuin’

Entree kavel vanaf Lutgerslaan

‘vrij’ gezichtvseld woning Lutgerslaan 11

Voetgangersbrug naar de ‘overtuin’

Perceelgrens

Informele inrit vanaf rondweg
(alleen voor incidenteel gebruik)

In stand houden groene omzooming 
(bestaand uit boomgroepen en opgaande beplanting)

Stedenbouwkundige randvoorwaarden
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Stedenbouwkundige randvoorwaarden ‘overtuinen’:
-  In stand houden landschappelijk ensemble dorpsrand en 

entree Loenen aan de Vecht;
- In stand houden groene omzooming rondom het perceel 

van de ‘overtuinen’;   
- Het gebruik van een ‘overtuin’ is gekoppeld aan de 

woonkavels van de Lutgerslaan;
- De ‘overtuin’ wordt ontsloten vanaf de Lutgerslaan;
-	 Ontsluiting	vanaf	de	rondweg	is	niet	gewenst;
-	 Realisatie	van	kleinschalige	bebouwing	als	onder-		 	

deel van het gebruik van de ‘overtuin’ is mogelijk;
- Het is wenselijk de kleinschalige gebouwen te situeren 

in de zone grenzend aan de woonkavels, waarbij de 
landschappelijke structuur van het perceel niet wijzigt;

-  Tevens is het wenselijk het gezichtsveld vanaf de woning 
aan de Lutgerslaan 11 vrij te houden;

-  De eventuele bijgebouwen worden minimaal 7 meter ten 
noorden van de zuidelijke bebouwingsgrens van perceel 
Rijksstraatweg 99 gerealiseerd;

- Er mag een maximaal totaaloppervlakte van 75m2  aan 
bijgebouwen worden gerealiseerd; 

- Voor gebouwen met een oppervlakte tot 50m2 geldt als 
bebouwingsrichtlijn: een maximale nokhoogte van 6,0m 
en maximale goothoogte van 3,0m;

- Voor gebouwen tussen de 50m2 en 75m2 geldt een 
maximale bouwhoogte van 3,3m.

STEDENBOUWKUNDIGE 
UITGANGSPUNTEN
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SFEERIMPRESSIE BIJGEBOUWEN ‘OVERTUIN’
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VERBEELDING PLANKAART ‘OVERTUINEN LUTGERSLAAN’
INPASSINGSSTUDIE OVERTUINEN LUTGERSLAAN 
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