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7Luchtfoto met toponiemen

Dit rapport is het achtergronddocument bij het hoofdrapport 
Gebiedsvisie Boterdijk / Vuurlijn. In het hoofdrapport wordt 
op basis van een landschappelijke en programmatische 
analyse een beschrijving gegeven van de mogelijke 
ontwikkeling van het gebied tussen de Boterdijk en de 
Vuurlijn. Hierbij wordt geen concreet eindbeeld geschetst, 
maar worden randvoorwaarden benoemd waaraan 
mogelijke ontwikkelingen moeten voldoen. De ruimtelijke 
en functionele gevolgen van deze ontwikkelingen passen 
binnen de, in de Structuurvisie Uithoorn benoemde, 
opgave en sluiten aan bij de wensen van de bewoners, 
ondernemers en overige eigenaren van het gebied.

In het hoofdrapport ligt de nadruk vooral op de visie. Dit 
rapport bevat de achtergrondinformatie op basis waarvan 
de visie is opgesteld. Deze achtergrond informatie bestaat 
uit het vigerend beleid en de daaruit voortkomende 
randvoorwaarden, de ruimtelijke en programmatische 
analyse, verslagen van belanghebbendenbijeenkomsten 
en de beoordeling van de gevolgen van mogelijke 
ontwikkelingen door de belanghebbenden.

Bij elk onderwerp staat in de inleiding beschreven op welke 
wijze de informatie een relatie heeft met de gebiedsvisie.
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1 .  I N V E N TA R I S AT I E

De beschrijving van de huidige situatie gebeurt aan de 
hand van de inventarisatie van het voor de locatie vigerend 
beleid en een ruimtelijk-functionele analyse van het gebied 
en zijn omgeving. In dit achtergronddocument zijn alle 
bij de inventarisatie behorende randvoorwaardenkaarten 
opgenomen. 

Vigerend beleid
Voor de gebiedsvisie Boterdijk-Vuurlijn is in de 
inventarisatiefase een inventarisatienota opgesteld. 
Deze nota is een digitaal document waarin alle op het 
gebied van toepassing zijnde beleidsuitgangspunten zijn 
opgenomen. 

De beleidsaspecten die van belang zijn voor het 
opstellen van deze gebiedsvisie zijn vertaald in 
randvoorwaardenkaarten. De randvoorwaardenkaarten 
tonen de volgende aspecten:

•	 Bestemmingsplannen
•	 Invloedssfeer Schiphol
•	 Kabels en leidingen en 
•	 Hinder kassen
•	 Archeologie 
•	 Stelling van Amsterdam
•	 Welstandsgebieden
•	 Groen en water
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Bestemmingsplannen 
In het gebied zijn drie bestemmingsplannen geldig. 
Het Bestemmingsplan Landelijk gebied is in 2005 
vastgesteld door de Raad en vormt de onderlegger 
van de bestemmingen. Dit bestemmingsplan kent een 
beperkt aantal, vooral agrarische bestemmingen. Deze 
bestaan uit agrarische doeleinden voor glastuinbouw en 
voor grondgebonden veehouderij. Daarnaast kent het 
bestemmingsplan bestemmingen voor woondoeleinden 
en op twee locaties bedrijfsbestemmingen (stoffeerderij en 
aannemersbedrijf).

Voor diverse locaties aan de Boterdijk zijn met 
het Bestemmingsplan Boterdijk wijzigingen op het 
bestemmingsplan Landelijk gebied doorgevoerd. De 
woningcorporatie Eigen Haard heeft plannen voor 
nieuwbouw op de plekken waar hun oude woningen zijn 
gesloopt. 

Met het Bestemmingsplan Vuurlijn 17 wordt op de 
betreffende kavel de bestemming glastuinbouw vervangen 
door grondgebonden veehouderij en hobbymatig agrarisch 
gebruik.
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Bestaand Bebouw Gebied (BBG)
(niet onder 20KE-zone)

20KE-zone

Bestaand Bebouwd Gebied (BBG)
(onder 20KE-zone)

Hoogtebeperking Schiphol

Beperking in verband met aan-
trekken vogels (Schiphol)
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Invloedssfeer Schiphol
Het plangebied ligt binnen de invloedssfeer van de 
luchthaven Schiphol en dit legt diverse beperkingen op 
de mogelijke ontwikkeling van het gebied. Zo valt het 
gebied voor een groot deel binnen de 20 Ke-zonering 
zoals opgenomen in de Nota Ruimte. In dit gebied mag 
slechts onder randvoorwaarden nieuwe geluidsgevoelige 
bebouwing gerealiseerd worden. Binnen het in de 
Provinciale Verordening aangewezen bestaand bebouwd 
gebied (BBG) is het mogelijk nieuwbouw of vervangende 
nieuwbouw te plegen. Buiten het BBG en binnen het 20Ke-
zone zijn via de Uitvoeringsregeling Ruimte voor Ruimte 
mogelijkheden om op kleine schaal woningbouw te plegen. 
In overleg met de provincie kunnen deze gebieden ook 
gebruikt worden voor landschapsverbetering elders.

20KE-zone en Provinciale Verordening Woningbouw

Ruimte voor ruimte
De Uitvoeringsregeling Ruimte voor Ruimte is gericht op verbetering 
van de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied. Dit gebeurt door 
bestemmingswijzigingen en sloop van storende of niet passende 
bebouwing in het landschap. Als compensatie van de waardevermin-
dering van het eigendom krijgt de aanvrager planologische mede-
werking voor nieuwbouw op een andere plek of op de saneringslo-
catie. Er zijn voorwaarden voor de omvang van de nieuwbouw, de 
vormgeving en inpassing.
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Overzicht Rijks- en Provinciaal beleid Woningbouw t.o.v. LIB, 20 Ke zone, en Prov verordening.

Geactualiseerd n.a.v. standpunt VROM inspectie d.d. dec. 2010.

Beleid Ligging tov Ke 
zone / LIB

Ligging tov Prov. 
Verordening

Niet toegestaan Wel toegestaan

VROM,
Uit Nota 
Ruimte

Binnen 20 Ke zone Binnen bestaand 
bebouwd gebied uit prov. 
Verordening (BBG)

VROM voert hier geen beleid, dus 
gemeente heeft binnen BBG alle 
beleidsvrijheid. 

Binnen 20 Ke zone Buiten bestaand bebouwd 
gebied uit prov. 
Verordening (BBG)

- Transformatie / nieuwe uitleg 
woningbouw

- Bij Ruimte voor Ruimte, 
max. 3 woningen + 1 bestaande op eigen 
perceel (conform regeling bij LIB 4).
- Mogelijkheid clustering op locaties nog 
nader bespreken.

Provincie,
uit Prov. 
Ruimtelijke 
Verordening 
Structuurvisie

Binnen Bestaand 
Bebouwd Gebied uit Prov. 
Verordening

- Nieuwe woningbouw, transformatie e.d. 
uitgezonderd in het 
kernglastuinbouwgebied volgens 
functiekaart 9 van de Provinciale 
Verordening Structuurvisie.
- Met provincie in concrete gevallen 
bepalen wat exact onder BBG valt.

Buiten Bestaand 
Bebouwd Gebied uit Prov. 
Verordening

- Nieuwe uitleg woningbouw - Woningbouw mits met ontheffing

VROM,
uit LIB

Binnen LIB 
beperkingengebied 
woningbouw 
(zone 4)

- Woningbouw - Met VVGB van Minister is woningbouw 
mogelijk in gaten van aaneengesloten 
bebouwingslinten, max 3 woningen, en in 
bestaand stedelijk gebied, max . 25 
woningen.

Gemeente Uithoorn
WvdL / 22092010 / geactualiseerd 18012011
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LIB en Bestaand Bebouwd Gebied (BBG)

Hoogtebeperking Schiphol

beperking ivm aantrekken vogels - Schiphol

Naast de 20Ke-zone legt Schiphol ook een beperking 
op de maximaal toegestane bouwhoogte in het 
plangebied. Voor het gebied geldt aan de noordzijde een 
hoogtebeperking tot 70 meter en in het meest zuidelijke 
deel een hoogtebeperking tot 82,5 meter. Het ligt niet in de 
verwachting dat dit in het plangebied tot beperkingen in het 
gebruik gaat leiden.

Ten slotte gelden in bijna het hele gebied beperkingen op 
het gebruik ten aanzien van vogelaantrekkende werking. 
Zo is het niet toegestaan om aaneengesloten watervlakken 
groter dan 3 hectare te realiseren en is de open kweek 
van vissen niet toegestaan. De verwachting is dat deze 
zone rond Schiphol in de toekomst uitgebreid gaat worden 
waardoor voor het hele plangebied de beperking zal 
gelden.
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Hoge druk gasleiding met 
beperkingenzone (Stedin)

Lage druk gasleiding (Stedin)

PWN water

KPN Datatransport

Laagspanning Liander

Middenspanning Liander

Datatransport Liander

Datatransport CIF

Propaantank (10-6 hindercirkel 20 m)
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Kabels en leidingen en propaantank
In het gebied zijn verschillende elementen aanwezig met 
een hinderzone die beperkingen leggen op de realisatie 
van bijvoorbeeld woningen of andere hindergevoelige 
bebouwing. Zo bevindt zich op de kavel van Vuurlijn 13 
een propaantank. Deze heeft een hinderzone van 20 
meter.

Door het gebied liggen onder de grond diverse kabels 
en leidingen. De meeste leidingen hebben betrekking op 
huisaansluitingen. Alleen de hoofdgasleiding heeft een 
beperking voor ontwikkelingen in het gebied. Volgens de 
NEN 7244-1 normen geldt bij een hoge druk gasleiding, 
zoals die in het plangebied ligt, een minimale afstand tot 
gebouwen waar mensen frequent aanwezig zijn (zoals 
woningen en kantoren) van 3,5 meter.



18

Hindercirkels kassen
(vergunningsplicht)



19Hinderzone kassen 

Hinderzone kassen
De gemeente moet, met in acht name van de 
milieuwetgeving ten aanzien van glastuinbouw, tot een 
zorgvuldige belangenafweging en handhaving van de 
milieurichtlijnen komen. Hierbij speelt een goede zonering 
tussen glastuinbouwbedrijven en burgerwoningen een 
belangrijke rol.

Op grond van de milieuwetgeving moet met de bouw 
van woningen, onafhankelijk van de oprichting van het 
glastuinbouwbedrijf, rekening gehouden worden met de 
volgende afstanden:

Bestaande glastuinbouwbedrijven opgericht voor 1 mei 
1996, met inbegrip van eventuele uitbreidingen na dat 
tijdstip:
•	 10 m tot woningen van derden;
•	 25 m tot aaneengesloten woningbouw.

Glastuinbouwbedrijven opgericht na 30 april 1996:
•	 25 m tot woningen van derden;
•	 50 m tot aaneengesloten woningbouw.

De afstand wordt gemeten vanaf het onderdeel van het 
glastuinbouwbedrijf dat het dichtst bij de woningen is 
gelegen, waarbij een waterbassin, watersilo en het open 
erf niet worden beschouwd.

In de tekening hiernaast is rekening gehouden met een 
hinderzone van 25 meter.
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Nationaal Landschap 
Stelling van Amsterdam

Kernzone Hoofdverdedigingslijn 
(100 meter weerszijden)

Kernzone Schootscirkels 
(1.000 meter rondom fort)

Ontginningsas 
(archeologische verwachtingen)

Hoge verwachting (archeologie)

Middelhoge verwachting (archeologie)

Lage verwachting (archeologie)
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Cultuurhistorische waarden
Het gebied heeft een aantal beperkingen door de 
aanwezigheid van cultuurhistorische waarden. Het meest 
in het oog springende element is de Vuurlijn als onderdeel 
van de Stelling van Amsterdam. De Stelling is in 1996 op 
de Lijst van het Werelderfgoed van de UNESCO geplaatst 
vanwege zijn waarde voor de mensheid. Hierbij waren de 
culturele criteria ii, iv en v bepalend.

Selectiecriteria:
ii.  het stelt een belangrijke interactie van menselijke waarden ten toon, 
gedurende een tijdspanne of binnen een cultureel gedeelte van de we-
reld, voor ontwikkelingen in architectuur of technologie, monumentale 
kunsten, stadsontwerp of landschapsinrichting;
iv.  het is een bijzonder voorbeeld van een type gebouw of architec-
tonische of technologische samenstelling van een landschap, welke 
significante	stappen	in	de	menselijke	geschiedenis	voorstelt;
v. het is een bijzonder voorbeeld van een traditionele menselijke be-
woning of landgebruik, welke een cultuur (of culturen) vertegenwoor-
digt. Bijzonder wanneer het kwetsbaar is geworden ten gevolge van 
onomkeerbare veranderingen;

De Stelling van Amsterdam wordt door de Commissie 
van UNESCO gezien als een uitzonderlijk voorbeeld van 
een uitgebreid geïntegreerd verdedigingssysteem van 
de moderne tijd (eind van de 19e eeuw) en gewaardeerd 
omdat het nog intact en goed geconserveerd is.

De betekenis van de stellingzone voor de stad als rustig 
uitloopgebied is de reden geweest om de Stelling van 
Amsterdam aan te wijzen als Nationaal Landschap. De 
provincie is het verantwoordelijke orgaan voor het behoud 
en de ontwikkeling ervan. De provincie heeft daarom 
het provinciaal Beeldkwaliteitsplan (pBKP) Stelling van 
Amsterdam opgesteld. Het pBKP is een bijzonder en 
nieuw beleidsinstrument dat ruimte geeft om nieuwe 
ontwikkelingen nabij de Stelling van Amsterdam te sturen 
en te faciliteren. Daarbij is door de provincie het Ruimtelijk 
beleidskader Stelling van Amsterdam opgesteld. Hierin zijn 
de meest bepalende beleidslijnen opgenomen.

Ruimtelijk beleidslijn Stelling van Amsterdam
De hoofdverdedigingslijn en de schootscirkels rond de forten vormen 
de kernzone van de Stelling. Deze zijn binnen het Nationaal Land-
schap als volgt begrensd:
•	 Hoofdverdedigingslijn: 100 m aan de aanvalszijde en 100 m aan 

de verdedigingszijde.
•	 Schootscirkels rond de forten: cirkels van 1000 meter rond het 

fort.
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Nationaal Landschap 
Stelling van Amsterdam

Kernzone Hoofdverdedigingslijn 
(100 meter weerszijden)

Kernzone Schootscirkels 
(1.000 meter rondom fort)
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In de kernzone kunnen nieuwe ontwikkelingen alleen plaatsvinden, 
als zij bijdragen aan de kwaliteit van het monumentale landschap. Dit 
houdt in, dat ontwikkelingen zijn toegestaan, die:
•	 de ruimtelijke samenhang van alle stellingonderdelen versterken 

cq niet in gevaar brengen;
•	 niet	leiden	tot	een	significant	hoger	geluidsniveau	in	de	open	

ruimte;
•	 niet	leiden	tot	een	significante	aantasting	van	het	groene	en	open	

landschap.

Voor zover ontwikkelingen van dusdanig groot maatschappelijk belang 
zijn dat deze toch dienen plaats te vinden (aanleg of verbreding van 
wegen en spoorlijnen), dan dienen deze te worden ingepast in het 
landschap, bijvoorbeeld door verdiepte aanleg of tunnelbouw.

Beleidslijnen voor de kernzone:
•	 Geen bebouwing toestaan in gebieden die nu nog open zijn (wo-

ningen, bedrijfsterreinen, infrastructuur).
•	 Uitzondering hierop is incidentele bebouwing om de ruimtelijke 

kwaliteit van de Stelling van Amsterdam te verbeteren. De be-
bouwing dient ingepast te zijn in het landschap door bijvoorbeeld 
houtbouw en met respect voor zichtlijnen.

•	 Op agrarische bouwblokken is nieuwbouw en aanpassing van 
agrarische opstallen mogelijk, mits ingepast in het landschap. 
Voor agrarische bebouwing geldt tevens de leidraad omge-
vingsbeleid. Vernieuwing en aanpassing van niet-agrarische 
bebouwing is eveneens mogelijk, mits ingepast in het landschap. 
Inpassing kan bijvoorbeeld plaatsvinden door houtbouw en/of 
gebruik van erfbeplanting.

•	 Een groene of blauwe zone rond de forten waarborgen op die 
plaatsen waar die nu nog aanwezig is.

•	 Stimuleren en ontwikkelen van blauwe functies die het contrast 
met de hoofdverdedigingslijn versterken of die (voormalige) inun-
datiegebieden in het landschap zichtbaar maken.

•	 Verdichting van bestaande bebouwingslinten is toegestaan, mits 
passend in het landschap en de bestaande bebouwingsintensiteit 
van het lint.

•	 Bijzondere aandacht heeft de blijvende herkenbaarheid van 
Stellingdijken	die	specifiek	voor	de	Stelling	zijn	aangelegd.	Dit	
zijn de Liniewal Liebrug-Liede (gemeente Haarlemmerliede), de 
Geniedijk in de Haarlemmermeerpolder1 (gemeente Haarlem-
mermeer), de liniewal in Starnmeerpolder (gemeente Graft-de 
Rijp) , de Vuurlijn (gemeenten Uithoorn en Aalsmeer), de liniewal 
ten oosten van Fort bij Veldhuis (gemeenten Heemskerk en 
Uitgeest) en de Liniewal Aagtendijk – Zuidwijkermeer (gemeenten 
Zaanstad en Beverwijk). De zichtlijnen langs deze dijken moeten 
gehandhaafd blijven.

•	 Voor bestaande bebouwing die afbreuk doet aan de open ruimte 
in de schootscirkel en de zone langs de hoofdverdedigingslijn 
geldt: Kansen tot aanpassing benutten in het kader van een 
integrale herinrichting van het gebied, waarbij per saldo een 
verbetering van de ruimtelijke situatie ontstaat.

•	 Nieuwe doorsnijdingen zoveel mogelijk haaks op de hoofdverde-
digingslijn.
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3. Linten (bijzonder)

10. De Kwakel Kerklaan

12. De Kwakel uitbreidingen

14. Bedrijventerreinen

19. Landelijk gebied
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Welstandsgebieden

De gemeente heeft in zijn archeologiebeleid de 
overige cultuurhistorische waarden van het gebied in 
kaart gebracht. Zo is er voor het hele plangebied een 
middelhoge verwachting voor archeologische vondsten. 
Voor de ontginningsassen Boterdijk en Vuurlijn is speciaal 
aangeduid dat er archeologische verwachtingen zijn. Bij 
ontwikkelingen in dit gebied moet rekening gehouden 
worden met archeologische waarden. Doelstelling daarbij 
is dat eventuele resten in de huidige staat behouden 
moeten blijven. Dit betekent dat bij gebieden groter dan 
500 m2 er geen bodemingrepen mogen plaatsvinden 
dieper dan 30 cm. In de praktijk komt het er daarbij op neer 
dat er nader archeologisch onderzoek moet plaatsvinden 
voordat met de planvorming of de vergunningverlening kan 
worden gestart. Het streven daarbij is om gebieden met 
archeologische waarden in te passen in de plannen.

Welstand
Voor heel Uithoorn zijn in de geldende welstandsnota 
welstandgebieden aangewezen. De gemeente is bezig met 
het opstellen van een nieuwe welstandsnota waarin naar 
verwachting vooral ingezet wordt op de beschrijving van de 
beeldkwaliteit van de meest beeldbepalende delen van de 
gemeente Uithoorn.
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Waterkering met beschermingszone

Buitenbeschermingszone

Water

EHS

Vogelweidegebied
(buiten plangebied)

Grens waterkwaliteitsgebied
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Groen en water
Bij groen en water gaat het om de waterkwaliteit, de rol 
van de Vuurlijn als waterkering en de ecologische waarden 
in en rondom het gebied.

Het water in het plangebied maakt deel uit van een 
waterkwaliteitsgebied. Dat betekent dat al het water in 
het plangebied met elkaar verbonden is. Het Waterschap 
Amstel, Gooi en Vecht streeft ernaar de waterkwaliteit 
te verhogen door de doorstroming te bevorderen. Het 
waterschap heeft binnen het plangebied geen behoefte 
aan extra waterberging. De opgave voor waterberging zit 
vooral in de lage delen van Uithoorn.
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Vogelweidegebied en EHS

Waterkering (waternet)

Waterkwaliteitsgebied

Naast de cultuurhistorische waarde van de Vuurlijn is de 
dijk ook vooral een waterkering tussen het plangebied 
en de lage polder ten noorden van het plangebied. Ter 
bescherming van deze functie liggen er aan weerszijden 
van de dijk beschermingszones. In deze zones mogen 
geen ontwikkelingen plaatsvinden zonder deze getoetst te 
hebben aan de Keur, het Keurbesluit en de Beleidsregels 
van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). De 
regels van AGV zijn opgesteld voor een veilig en gezond 
watersysteem.

De meest oostelijke kavels van het plangebied maken 
deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Deze 
EHS loopt door richting het westen en is verbonden met 
het Zijdelmeer dat ook deel uitmaakt van de EHS. De 
bescherming van de EHS betekent niet dat bijvoorbeeld 
woningbouw en bedrijvigheid altijd verboden zijn. 
Ontwikkelingen zijn onder bepaalde voorwaarden mogelijk. 
Het Rijk en de provincies hebben hiervoor samen met 
gemeenten en maatschappelijke organisaties spelregels 
opgesteld. In de EHS geldt het ‘nee, tenzij’-principe. 
Ruimtelijke ingrepen zijn niet toegestaan, tenzij er geen 
alternatieven zijn. Ook moeten de ontwikkelingen een 
groot openbaar belang hebben. De schadelijke effecten 
van de activiteit op de natuur moeten bovendien worden 
gecompenseerd. Ook hierover zijn in de spelregels 
afspraken gemaakt.

Ten zuiden van het plangebied ligt de Uithoornse 
polder. De niet bebouwde delen zijn aangewezen als 
weidevogelleefgebied. Hiervoor gelden vergelijkbare regels 
als voor de EHS.

Waterkering Vuurlijn
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Landschapsbeeld ca 1850
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Landschapsbeeld ca 1900
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Landschapsbeeld ca 2000 (heden)
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De analyse is opgebouwd uit vier onderdelen; 
•	 de historisch-landschappelijke analyse
•	 de ruimtelijke analyse van de omgeving van de 

Boterdijk en de Vuurlijn
•	 de ruimtelijke analyse van het plangebied
•	 de programmatische analyse van de 

gebruiksmogelijkheden van het plangebied

In de historisch-landschappelijke analyse wordt een beeld 
geschetst van de ontwikkeling van het landschap in de 
tijd. Hierbij ligt de nadruk op het veranderende landschap 
en, in samenhang daarmee, het veranderende gebruik 
van de gronden. Daarnaast wordt duidelijk welke plek het 
karakteristieke landschap van het plangebied inneemt ten 
opzichte van zijn omgeving.

In de ruimtelijke analyse van de omgeving worden 
het plangebied en zijn omgeving uiteengerafeld en 
gedetailleerd onderzocht. Hierbij worden de randen van 
het plangebied uiteengezet aan de hand van het ruimtelijk 
beeld, de functie en de cultuurhistorie. Daarnaast worden 
de ruimtelijke en functionele relaties met de omgeving 
nader onderzocht.

In de ruimtelijke analyse van het plangebied worden 
de ruimtelijke en functionele karakteristieken van het 
plangebied gedetailleerd geanalyseerd en gepresenteerd 
aan de hand van het ruimtelijk beeld. Het huidige gebruik 
en de ruimtelijke verschijningsvorm van dit gebruik speelt 
hierin een belangrijke rol.

In de programmatische analyse worden in drie thematische 
scenario’s de mogelijkheden voor de ontwikkeling 
van het gebied getoond. De scenario’s tonen extreme 
ontwikkelingen van het plangebied aan de hand van de 
thema’s: natuur, tuinen en park. De scenario’s maken 
deel uit van het onderzoek naar de mogelijkheden van het 
gebied tussen de Boterdijk en de Vuurlijn. De beelden die 
worden getoond vormen daarom ook geen plan maar zijn 
zoekplaatjes in het onderzoek naar een voor het gebied 

passende ontwikkelingsrichting. In de programmatische 
analyse ligt de nadruk op het onderzoeken van functies die 
kunnen worden ingepast in het kleinschalige landschap. 
De verschillende functies worden geanalyseerd en 
verbeeld aan de hand van bestaande voorbeelden.

2.1 Historisch-landschappelijke analyse
De historisch-landschappelijke analyse bestaat uit een 
analyse-reeks van drie historische kaartbeelden; 1850, 
1900 en 2000 (heden). In deze reeks wordt de ontwikkeling 
van de omgeving van het plangebied uiteengezet. 
Hierbij ligt de nadruk op de verandering van het gebied 
tussen de Boterdijk en de Vuurlijn ten opzichte van zijn 
landschappelijke omgeving.

Landschap 1850
Het landschappelijk beeld van de omgeving van de 
Boterdijk en de Vuurlijn wordt bepaald door de natte 
veenontginningen aan de rand van het open water. 
Langs de veenstroom Kleine Drecht ontstaat op de 
natuurlijke verhogingen bebouwing rondom een klein 
aantal boerenerven. Het natte veenlandschap wordt 
ontgonnen vanaf deze ontginningsbasis en heeft een 
oost-westoriëntatie. De Boterdijk vormt een tweede 
ontginningslint haaks op de Kleine Drecht. Het ruimtelijk 
beeld wordt bepaald door de verspreidliggende erven en 
het omliggende water. In het kaartbeeld lijkt het plangebied 
een ‘eiland’ te vormen met een geheel eigen verkaveling. 
De smalle sloten scheiden kleinschalige kavels en creëren 
een herkenbaar kleinschalig landschap dat wordt omsloten 
door water. De veengrond is vooral in gebruik als grasland. 

Landschap 1900
Het landschappelijk beeld is tussen 1850 en 1900 sterk 
veranderd door de droogmaking van het omliggende open 
water. De grens tussen de hoger gelegen veengronden, 
de ‘bovenlanden’, en de laaggelegen polders wordt 
gevormd door de Ringdijk en de Ringvaart. De dijk en de 
vaart vormen aanvankelijk een herkenbare ruimtelijke en 
functionele eenheid. Aan de noordzijde van het plangebied 

2 .  R U I M T E L I J K E  A N A LY S E
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maken de Ringdijk en Ringvaart deel uit van de Stelling 
van Amsterdam. De Stelling heeft aanvankelijk een 
herkenbaar	profiel	en	dient	een	belangrijke	militair	doel.	
Vanwege het militaire karakter van de Vuurlijn heeft de 
Ringdijk hier een geheel eigen karakter. Dit karakter wordt 
vooral bepaald door het militaire karakter. De weg ligt 
onderaan de dijk. De Ringvaart is als boezemwater van 
groot belang voor de waterhuishouding in de naastgelegen 
polders.

Door de demping van het noordelijke deel van de Kleine 
Drecht krijgen de Drechtdijk en de Boterdijk een meer 
doorgaand karakter. De bebouwing langs beide dijken 
smelt samen tot een aaneensloten bebouwingslint. De 
Boterdijk krijgt hiermee als ontginningsbasis een meer 
belangrijke rol.

Het ruimtelijk beeld wordt in deze periode sterk bepaald 
door het contrast tussen de veenontginningen op de 
‘bovenlanden’	en	de	efficiënte	verkaveling	van	de	
drooggemalen polders. Het plangebied ligt ingeklemd 
tussen de Boterdijk als ontginningsbasis en de Ringdijk 
(Stelling van Amsterdam) die de scheiding vormt tussen de 
‘bovenlanden’ en de nieuw aangewonnen polders.

Landschap 2000
Het hedendaagse landschappelijke beeld wordt 
bepaald door het contrast tussen de hoger gelegen 
‘bovenlanden’ en de lager gelegen polders. In de polders 
zijn grootschalige kassencomplexen ontwikkeld en groeit 
de kern Uithoorn nog steeds. Hier is een besloten beeld 
ontstaan. De ‘bovenlanden’ zijn grotendeels in gebruik als 
grasland en worden gekenmerkt door landschappelijke 
openheid. Rondom de kern van de Kwakel is, tussen de 
Boterdijk, de Drechtdijk en de Ringvaart, een kleinschalig 
landschap ontstaan. Het ruimtelijk beeld wordt bepaald 
door de afwisseling van kleinschalige tuinbouw en 
grasland, die achter de bebouwingslinten tot ontwikkeling 
is gekomen. In de loop van de tijd zijn verschilende nieuwe 
kleinschalige functies in het gebied geïntroduceerd, zoals 
volkstuinen en het houden van dieren op kleine ‘landjes’. 

Door de droogmaking van de omliggende polders is het 
watersysteem ingrijpend veranderd. De Kleine Drecht is 
gedeeltelijk verdwenen en de ‘bovenlanden’ krijgen een 
belangrijke boezemfunctie. Binnen het plangebied ontstaat 
een nieuwe verhouding tussen land en water. Aan de 
oostzijde van het plangebied ontstaat, op de overgang 
naar het Zijdelmeer, een ‘eilandenstructuur’ waarin het 
water het ruimtelijk beeld bepaald. 

Rond 1900 is de Stelling van Amsterdam aangelegd. 
De Vuurlijn maakt deel uit van de Stelling en omsluit het 
plangebied aan de noordzijde. De Ringdijk heeft ter plaatse 
van het plangebied daarom een afwijkend karakter. 

Met de aanleg van de Watsonweg worden de 
‘bovenlanden’ ten westen van het plangebied doorsneden. 
Het ruimtelijk beeld van de doorsnijding wordt bepaald 
door de het natuurlijke karakter van de omliggende kavels. 
De Watsonweg is in het ruimtelijk beeld ondergeschikt aan 
het landschappelijk beeld van de ‘bovenlanden’.
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2.2  Ruimtelijk analyse omgeving
In de ruimtelijke analyse van de omgeving van de 
Boterdijk en de Vuurlijn wordt de ontginning van het 
gebied uitgelicht. De ontginningsgeschiedenis van de 
‘bovenlanden’ heeft grote invloed op het ruimtelijk beeld 
van het plangebied. In de loop van de tijd zijn rondom 
het plangebied een aantal grootschalige ontwikkelingen 
gerealiseerd. Deze ontwikkelingen bepalen mede het 
ruimtelijk beeld en zorgen voor een opvallende ruimtelijke 
omsluiting van het plangebied. 

De ontginning en de grootschalige ontwikkelingen bepalen 
samen de randen van het plangebied en de relatie met 
de omgeving. Deze randen vormen een herkenbare 
ruimtelijke en functionele scheiding tussen het plangebied 
en zijn omgeving en verankeren het plangebied in zijn 
omgeving. De randen worden gevormd door het verdichte 
bebouwingslint langs de Boterdijk aan de zuidzijde en 
de Stelling van Amsterdam aan de noordzijde. Aan 
de oostzijde wordt het plangebied begrensd door de 
Watsonweg. Aan de westzijde van het plangebied ligt de 
woonbuurt de Linie.

Ontginning
De landschappelijke basis van het plangebied wordt 
gevormd door de ontginningsgeschiedenis van de 
‘bovenlanden’. De ‘bovenlanden’ zijn ontgonnen vanaf 
de kleinschalige stroomruggen langs de doorgaande 
waterstromen. 

Ter plaatse van het plangebied zijn de ‘bovenlanden’ 
in eerste instantie ontgonnen vanaf de natuurlijke 
verhogingen langs de Kleine Drecht. De 
verkavelingsrichting ligt haaks op de Kleine Drecht. 
De Boterdijk vormde aanvankelijk een tweede 
ontginningsbasis haaks op de Kleine Drecht. Aan de 
achterzijde van de kavels aan de Kleine Drecht verdraait 
de verkavelingsrichting en liggen de kavels haaks op de 
Boterdijk. De verdraaiing van de verkavelingsrichting is 
kenmerkend voor de plek waarbinnen het plangebied ligt. 
Ter plaatse van de verdraaiing verandert het karakter van 
de Ringdijk en de Ringvaart. Daarnaast verandert ook de 
verhouding tussen de kavelbreedte en de afmeting van 
de scheidende sloten en het grondgebruik. De kavels aan 

Ontginning
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de westzijde zijn vooral in gebruik voor de kleinschalige 
tuinbouw. De kavels aan de oostzijde hebben een meer 
afwisselend grondgebruik; kleinschalige tuinbouw, 
kleinschalige agrarische functies (houden van kleine 
dieren), volkstuinen en natuur en ecologie.

De verkavelingsrichting aan de westzijde van het 
plangebied vindt zijn oorsprong in de ligging van de 
Kleine Drecht. Na de droogmaking van het open water 
ten noorden en ten westen van het plangebied, tussen 
1850 en 1900, is het noordelijke deel van de Kleine 
Drecht als doorgaande waterloop verdwenen. De 
Drechtdijk en Boterdijk werden met elkaar verbonden en 
vormden een doorgaande lintstructuur. De oorspronkelijke 
verkavelingsrichting is hierbij behouden. Hierdoor wijkt de 
verkavelingsrichting aan de westzijde van het plangebied 
nog steeds af van de verkavelingsrichting, haaks op de 
Boterdijk. 

De verandering van verkavelingsrichting zorgt voor een 
aantrekkelijke afwisseling in het ruimtelijk beeld langs 
de Vuurlijn. De woonbuurt aan de Linie sluit aan bij de 
bestaande verkavelingsstructuur, haaks op de Boterdijk. 
Het bestaande water is geïntegreerd in de ruimtelijke 
structuur van de woonbuurt. De bebouwing vormt 
afwisselende ‘koppen’ naar de Stelling van Amsterdam en 
bepaald mede het ruimtelijk beeld van de stelling. 

De ontginningsgeschiedenis van het gebied is nog 
gedeeltelijk herkenbaar en biedt veel kansen voor de 
ontwikkeling van het gebied. De herkenbaarheid van de 
kenmerkende verdraaiing van de verkavelingsrichting 
wordt versterkt door het grondgebruik, de verhouding 
tussen land en water en verschil in ruimtelijk beeld tussen 
de westzijde en de oostzijde van het plangebied. Het 
plangebied vormt de ‘achtertuin’ van de bebouwing aan de 
Boterdijk, waardoor de ruimtes zich sterk oriënteren op de 
Vuurlijn.

Ruimtelijke ontwikkelingen rondom het plangebied
In de loop van de tijd zijn een aantal meer grootschalige 
ruimtelijke ontwikkelingen toegevoegd aan het landschap 
rondom het plangebied. Langs de randen van het 
plangebied zijn verschillende woonbuurten ontwikkeld 
of in ontwikkeling. Ten westen van het plangebied is de 
Watsonweg aangelegd als verbinding tussen de huidige 
N201 en de Meerwijk en de Kwakel. Ten noordwesten van 
het plangebied is een sportcomplex aangelegd met een 
opvallende groene uitstraling. Vanwege hun afwijkende 
schaalgrootte en functie hebben deze ontwikkelingen grote 
invloed op de ruimtelijke beleving van het plangebied. De 
grootschalige ontwikkelingen liggen buiten het plangebied.

Ten noorden van het plangebied wordt onderaan 
het dijklichaam van de Stelling van Amsterdam Park 
Krayenhoff ontwikkeld. De woonbuurt ligt in de laaggelegen 
polder en oriënteert zich op de openbare ruimten aan de 
binnenzijde van de buurt. De woningen liggen hiermee 
met de achterzijden naar de stelling. De Stelling van 
Amsterdam en het plangebied hebben potentie om een 
belangrijk uitloopgebied te vormen voor deze woonbuurt.

Ten noorden van de Stelling van Amsterdam is een 
uitgebreid sportcomplex aangelegd. De sportvelden 
worden omzoomd door stroken bos. Het ruimtelijk beeld 
langs de Stelling van Amsterdam wordt bepaald door hoog 
opgaande bomen. De bomen zijn beleefbaar vanuit het 
plangebied en bepalen het ruimtelijk beeld in grote mate. 

Ruimtelijk beeld Stelling van Amsterdam
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Aan de oostzijde van het plangebied is de Watsonweg 
aangelegd. De Watsonweg vormt een belangrijke 
verbinding tussen de Meerwijk en de Kwakel en de 
huidige N201. De N201 wordt verlegd en de huidige 
weg wordt afgewaardeerd. De Watsonweg doorsnijdt de 
‘bovenlanden’ als zelfstandig infrastructurele eenheid. Het 
profiel	van	de	Watsonweg	wordt	bestaat	uit	een	brede	
rijweg, die in het ruimtelijk beeld ondergeschikt is aan de 
natuurlijk ingerichte kavels en de herkenbare verkaveling. 
Het beeld wordt bepaald door de opgaande beplanting 
rondom de Watsonweg. Hierdoor is de relatie met de 
omgeving zwak. Ten oosten van de Watsonweg ligt, langs 
het Elzenpad, een cluster woonboten. De woonboten zijn 
liggen verscholen achter het opgaande groen. 

Vanwege het ondergeschikte karakter van de Watsonweg 
in het ruimtelijk beeld liggen er kansen om het plangebied 
en het natuurgebied rond het Zijdelmeer met elkaar te 
verbinden en beleefbaar te maken.

Aan de westzijde van het plangebied ligt de woonbuurt de 
Linie. De ruimtelijke structuur van de woonbuurt volgt de 
verkavelingsrichting. De bestaande sloten zijn gedeeltelijk 
opgenomen in de woonbuurt. De bebouwing oriënteert 
zich naar buiten, waardoor een relatie ontstaat met het 
omliggende landschap. 

De grootschalige ontwikkelingen zijn vanwege hun 
omvang en positie beeldbepalend voor het plangebied. 
De grootschaligheid vormt een opvallend contrast met het 
kleinschalige landschap tussen de Boterdijk en de Stelling 
van Amsterdam. 
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Randen van het plangebied
Het plangebied wordt omsloten door herkenbare 
cultuurhistorische, ruimtelijke en functionele structuren. 
Aan de zuidzijde wordt het plangebied begrensd door 
het verdichte bebouwingslint langs de Boterdijk. Aan 
de noordzijde ligt de Stelling van Amsterdam, die deel 
uitmaakt van de Ringdijk. Achter de stelling is, in de polder, 
de woonbuurt Park Krayenhoff in ontwikkeling. Ten westen 
van het plangebied ligt het natuurgebied rondom het 
Zijdelmeer. Het plangebied wordt aan deze zijde begrensd 
door de Watsonweg. Ten oosten ligt de bebouwing van de 
woonbuurt de Linie.

•	 Het verdichte bebouwingslint langs de Boterdijk 
vormt een herkenbare ruimtelijk-landschappelijke 
en functionele begrenzing van het gebied. De 
Boterdijk vormt de ontginningsbasis van delen 
van de ‘bovenlanden’. De oostelijk gelegen kavels 
hebben nog steeds een sterke landschappelijke 
relatie met de Boterdijk. Door de verdichting van het 
bebouwingslint is er geen visuele relatie meer met het 
open weidegebied aan de zuidzijde van de Boterdijk. 
Binnen het plangebied is een meer kleinschalig 
gebruik gegroeid, waarvan het ruimtelijk beeld wordt 
bepaald door een aantrekkelijke afwisseling van open 
ruimten en beslotenheid. De functionele relatie tussen 
het bebouwingslint en de achterliggende kavels is in 
de loop van de tijd verdwenen. Daardoor ontbreekt een 
heldere ruimtelijke relatie. Het plangebied ligt achter 
het lint. Het beeld van de achterzijde van het lint wordt 
bepaald door de schuren en andere opstallen achterop 
de kavels aan de Boterdijk.

•	 De Stelling van Amsterdam is een belangrijk 
cultuurhistorisch element. Ter plaatse van het 
plangebied maakt de stelling deel uit van de Ringdijk 
en de Ringvaart, die de ‘bovenlanden’ scheiden van de 
laaggelegen polders. Het dijklichaam van de stelling 
onderscheidt zich vanwege zijn militaire opbouw 
van de andere delen van de Ringdijk. De Ringvaart 
heeft aan de westzijde van het plangebied een vaste 
breedte. Aan de oostzijde van het plangebied verbreed 
de Ringvaart waardoor binnen het plangebied een 
‘eilandenstructuur’ ontstaat. De Ringvaart wordt 

Randen van het plangebied
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hiermee minder sterk beleefbaar. Op de overgang naar 
het Zijdelmeer ontstaat een meer natuurlijk landschap. 

•	 De Watsonweg vormt een infrastructurele doorsnijding 
van de ‘bovenlanden’. De ecologisch ingerichte kavels 
van de het landschap Noord-Holland aan de oostzijde 
van het plangebied sluiten aan op het natuurgebied 
rondom het Zijdelmeer. De Watsonweg kruist 
deze ecologisch ingerichte ‘eilanden’ en maakt het 
natuurgebied beleefbaar. In de huidige situatie wordt 
de beleving nog beperkt doordat de ontsluitingsweg in 
‘ingepakt’ door opgaand groen. Achter het opgaande 
groen ligt, ten oosten van de Watsonweg, een cluster 
woonboten. Ter plaatse van de doorsnijding van 
de ‘bovenlanden’ en het natuurgebied rondom het 
Zijdelmeer ligt een belangrijke kans voor de beleving 
van het landschap van het Zijdelmeer. Hierbij moet wel 
rekening worden gehouden met de aanwezigheid van 
de woonboten.

•	 De woonbuurt rondom de Linie begrenst het 
plangebied aan de westzijde. De ruimtelijke structuur 
van de woonbuurt sluit aan bij de landschappelijke 
structuur. De bebouwing oriënteert zich op de 
omgeving en heeft een open karakter. Door de 
oriëntatie van de bebouwing en de ruimtelijke structuur 
van de woonbuurt krijgt de woonbuurt een sterke 
relatie met de omgeving. De functionele relatie wordt 
versterkt door de oversteken vanuit de woonbuurt naar 
de Stelling van Amsterdam.

Het ruimtelijk beeld van de randen van het plangebied 
wordt bepaald door een samenspel van cultuurhistorische 
lijnen en recente grootschalige ontwikkelingen. De 
cultuurhistorische lijnen begrenzen het plangebied aan de 
noord- en zuidzijde. Vanwege de hoogte en zichtbaarheid 
vanuit het plangebied vormen de grootschalige 
ontwikkelingen opvallende en herkenbare randen. Het 
plangebied wordt hiermee zichtbaar omsloten. Binnen 
het plangebied wordt het ruimtelijk beeld bepaald door 
ruimtelijke kleinschaligheid en een grote variatie in gebruik. 
Dit kleinschalige beeld vormt een opvallend contrast met 
de grootschalige beleving van de randen. Dit contrast is 
waardevol voor de beleving en sfeer van het gebied en 
moet versterkt worden.
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2.3  Ruimtelijke analyse plangebied
Het plangebied wordt aan de noord- en zuidzijde 
begeleid door landschappelijke, ruimtelijke en functionele 
structuren. Aan de westzijde sluit het plangebied aan op 
het bebouwde gebied van de Kwakel en aan de oostzijde 
op het natuurgebied rondom het Zijdelmeer. In de 
ruimtelijke analyse worden de ruimtelijke karakteristieken 
van het plangebied uitgelicht aan de hand van de volgende 
thema’s: kavelbreedte en sloten, grondgebruik en functies, 
het ruimtelijk en functioneel beeld en bebouwing, groen en 
ruimten.

Kavelbreedten en sloten
De oorspronkelijke verkaveling van de ‘bovenlanden’ 
bestond uit relatief smalle kavels die van elkaar 
gescheiden werden door brede sloten. De 
verkavelingsrichting was aanvankelijk georiënteerd op de 
Kleine Drecht. Aan de achterzijde van deze kavels lag de 
verkavelingsrichting haaks op de Boterdijk. In het ruimtelijk 
beeld was deze verkavelingsrichting ondergeschikt aan 
de ontginningen die vanaf de Kleine Drecht hadden 
plaatsgevonden.

Met de droogmaking van de omliggende polders is het 
landschap ingrijpend veranderd. Op de overgang van de 
hooggelegen ‘bovenlanden’ en de laaggelegen polders 
zijn ten behoeve van de droogmaking van de polders 
de Ringdijk en de Ringvaart aangelegd. Het noordelijke 
deel van de Kleine Drecht is hiermee verdwenen. De 
Drechtdijk en de Boterdijk vormen in de huidige situatie 
een aaneengesloten bebouwingslint. De oorspronkelijke 
verkavelingsrichtingen zijn hierbij behouden. De kavels 
die oorspronkelijk aan de Kleine Drecht lagen worden 
in de nieuwe situatie ontsloten op de Ringdijk. De 
opvallende verdraaiing van de verkavelingsrichting binnen 
het plangebied wordt versterkt door het grondgebruik 
en, in samenhang daarmee, de verhouding tussen de 
kavelbreedte en de scheidende sloten.

De kavels aan de noordwestzijde van het plangebied 
zijn georiënteerd op de voormalige stroom van de Kleine 
Drecht. Na de aanleg van de Ringdijk, de Ringvaart en de 
Stelling van Amsterdam worden deze kavels ontsloten op 
de Ringdijk. De kavels zijn in gebruik voor de kleinschalige 
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tuinbouw. De oevers zijn beschoeid en de scheidende 
sloten zijn relatief smal. De Ringvaart heeft een vaste 
breedte en is herkenbaar als boezemwater. De kavelsloten 
zijn in het ruimtelijk beeld ondergeschikt aan de Ringvaart.

De kavels aan de oostzijde van het plangebied zijn 
georiënteerd op de Boterdijk. Het gebruik van de 
kavels in gevarieerd. Een aantal kavels zijn in gebruik 
voor kleinschalige tuinbouw. Het ruimtelijk beeld wordt 
bepaald door een aantrekkelijke afwisseling van open 
grasland, bosschages, volkstuinen en kleinschalige 
agrarische functies. De oevers van de kavels zijn niet 
beschermd en hebben een natuurlijk en grillig beeld. 
De sloten zijn breed en verbreden zich op een aantal 
plaatsen tot plassen. De kavels zijn relatief smal en het 
ruimtelijk beeld wordt bepaald door het water. Door deze 
verhouding tussen de breedte van de kavels en het water 
is het water beleefbaar binnen het plangebied. Het beeld 
haaks op de verkavelingsrichting wordt bepaald door een 
aantrekkelijke afwisseling van smalle kavels en water. 
Hiermee wordt de diepte van het landschap beleefbaar 
en ontstaat een afwisselend beeld. Aan de zijde van de 
Stelling van Amsterdam is de Ringvaart niet herkenbaar 
als samenhangende cultuurhistorische structuur. De 
breedte van het water varieert sterk. Hiermee ontstaat een 
ontspannen beeld. 

In oostelijke richting, op de overgang naar het Zijdelmeer, 
verandert de verhouding tussen de kavelbreedte en de 
breedte van het water en het grondgebruik. Door de 
breedte van het water en de vorm en afmeting van de 
kavels lijken ‘eilanden’ te ontstaan. Het grondgebruik wordt 
steeds natuurlijker. Hierdoor ontstaat een herkenbare 
samenhang met het gebied rondom het Zijdelmeer. 

Binnen het plangebied bestaat een opvallend verloop in 
het grondgebruik en de verhouding tussen kavelbreedten 
en de breedte van het water. Hiermee verandert ook het 
ruimtelijk beeld van het plangebied geleidelijk. Aan de 
westzijde	ligt	de	nadruk	op	een	efficiënt	grondgebruik	en	
de organisatie van de kavels. Aan de oostzijde hebben 
de kavels een meer natuurlijke inrichting en is het 
grondgebruik gevarieerd. Het gebied heeft een opvallend 
kleinschalig beeld. De overgang hangt sterk samen met de 
verdraaiing van de verkavelingsrichting. 

Menging van kassen, loodsen en schuren



50



51

Grondgebruik en bebouwing
Het grondgebruik in het plangebied bestond oorspronkelijk 
uit grasland. Met het veranderen van het landschap is ook 
het gebruik veranderd. Het grondgebruik wordt gekenmerkt 
door een opvallend verloop binnen het plangebied, 
waarmee wordt aangesloten op het grondgebruik in de 
omgeving.

De kavels aan de westzijde van het plangebied zijn in 
gebruik voor de kleinschalige tuinbouw. Deze kavels, aan 
de Ringdijk, vertonen een samenhangend ruimtelijk beeld. 
Aan de voorzijde van de kavel ligt de bedrijfswoning en de 
tuin. Achter de bedrijfswoning liggen de schuren, loodsen 
en kassen. In het huidige ruimtelijke beeld is de afwisseling 
tussen kassen en open grondteelt beeldbepalend. Naast 
de kassen wordt ook gebruik gemaakt van schaduwhallen, 
die het ruimtelijk beeld beïnvloeden. Een van de 
kavels aan de Ringdijk is in zijn geheel in gebruik als 
volkstuinencomplex. Het ruimtelijk beeld van deze kavel 
wordt bepaald door verspreid staande kleine schuren en 
kassen en een grote ruimtelijke variatie. De volkstuinen zijn 
georiënteerd op de ontsluiting aan de binnenzijde van het 
complex. Hierdoor ontstaat langs de randen van de kavel 
een onsamenhangend beeld. 

De kavels aan de westzijde van het plangebied worden 
gekenmerkt door een grote variatie in het grondgebruik. 
Binnen het plangebied liggen, aansluitend op het 
tuinbouwgebied langs de Ringdijk, een klein aantal 
kleinschalige tuinbouwbedrijven. Dit grondgebruik 
verdwijnt geleidelijk van deze kavels. Veel kavels zijn in 
gebruik als grasland of hebben een ecologische functie. 
Daarnaast zijn verschillende kleinschalige agrarische 
functies en tuinbouwfuncties geïntegreerd in het gebied. 
Het kleinschalige grondgebruik bepaald enerzijds de 
kwaliteit van het gebied door de aantrekkelijke afwisseling 
in de ruimtelijke beleving en de uitstraling van het gebruik. 
Anderzijds ontstaat, door de kavelgerichte kleinschaligheid, 
een rommelig beeld aan de randen van de kavels.

grondgebruik en bebouwing
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Het grondgebruik aan de westzijde van het gebied 
vertoond een sterke samenhang en heeft een herkenbare 
relatie met het omliggende tuinbouwgebied rondom 
Aalsmeer. Aan de oostzijde sluit het grondgebruik aan op 
het natuurgebied rondom het Zijdelmeer. Tussen beide 
functies in vormt het grondgebruik een overgang, waarin 
verschillende kleinschalige functies zijn ingepast. Het 
integreren van nieuwe kleinschalige functies is mede 
bepalend voor de ruimtelijke kwaliteit van het gebied. In de 
huidige situatie is het ruimtelijke kwaliteit verrommeld door 
het verval van oude functies en de onvolledige integratie 
van nieuwe kleinschalige functies.
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Ruimtelijk-functioneel beeld
Het plangebied wordt aan de noord- en zuidzijde omsloten 
door woon- en sportfuncties. Deze functies bepalen 
vanwege hun schaalgrootte het ruimtelijk beeld vanuit het 
plangebied. Door de toevoeging van nieuwe grootschalige 
functies aan de randen van het plangebied ontstaat een 
opvallend contrast tussen de grootschaligheid van de 
randen en de kleinschaligheid van het ruimtegebruik 
binnen het plangebied.

De randen van het plangebied vormen herkenbare 
doorgaande cultuurhistorische structuren. Deze structuren 
worden versterkt door de toevoeging van grootschalige 
ontwikkelingen. Hiermee wordt het plangebied herkenbaar 
omsloten. Het contrast tussen de kleinschaligheid van het 
plangebied en de schaalgrootte van de randen bepalen de 
ruimtelijke beleving van het plangebied. 

Binnen de herkenbare begrenzing van het plangebied 
vormt het gebied een overgang tussen het bebouwde 
gebied van De Kwakel en het natuurgebied rondom het 
Zijdelmeer. De ruimtelijke en functionele overgang tussen 
het bebouwde gebied van De Kwakel en de Ecologische 
Hoofdstructuur moet worden behouden en waar mogelijk 
versterkt. 

De kavels aan de Boterdijk hebben geen ruimtelijke of 
functionele relatie met de kavels binnen het plangebied. 
Het ruimtelijk beeld vanuit het plangebied wordt dan ook 
bepaald door achterzijden van de kavels aan de Boterdijk. 
Aan de noordwestzijde bestaat een sterke ruimtelijke en 
functionele relatie tussen de bebouwing aan de Ringdijk en 
de achterliggende kavels.
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Bebouwing, groen en ruimten
Het ruimtelijk beeld van het plangebied wordt bepaald door 
de afwisseling van bebouwing, opgaand groen en open 
ruimten. Binnen het plangebied worden twee ruimtelijke 
beelden onderscheiden, die sterk samenhangen met de 
ontginningsgeschiedenis van het gebied. 

Aan de westzijde van het plangebied liggen de kavels, die 
zich oriënteren op de Ringdijk. De verkavelingsrichting 
wordt bepaald door de oorspronkelijke oriëntatie van de 
kavels op de voormalige loop van de Kleine Drecht. De 
kavels zijn in gebruik voor de tuinbouw. Het ruimtelijk 
beeld van de kavels wordt bepaald door de afwisseling 
van kassen, open grondteelt en schaduwhallen. Tussen 
de tuinbouwkavels ligt één kavel die in gebruik is 
als volkstuinencomplex. Het ruimtelijk beeld van het 
volkstuinencomplex wordt bepaald door een afwisseling 
van kleine opstallen en tuinen. De tuinen binnen het 
complex zijn georiënteerd op de centrale ontsluiting. 
Hierdoor ontstaat langs de randen een verrommeld beeld, 
waarbij de opslag van de tuinen het beeld bepaald.

Het ruimtelijk beeld van de verkaveling aan de 
noordwestzijde van het plangebied wordt bepaald 
door de beperkte breedte van de scheidende sloten 
en de beschoeiing van de oevers van de kavels. 
Hiermee ontstaat een planmatig en functioneel beeld. 
Vanuit het plangebied zijn de bosstroken aan de 
noordwestzijde van het plangebied goed zichtbaar 
boven de bedrijfsbebouwing. De bosstroken rondom het 
sportcomplex bepalen mede het beeld van het plangebied 
en vormen een herkenbare rand rondom het plangebied. .

Aan de oostzijde van het plangebied ligt de 
verkavelingsrichting haaks op de Boterdijk. De kavels 
zijn in gebruik door een opvallende menging van 
kleinschalige functies. Het ruimtelijk beeld van dit deel 
van het plangebied wordt bepaald door een aantrekkelijke 
afwisseling in de breedte van de scheidende sloten en 
de vorm en afmeting van de kavels. De oevers zijn niet 
beschoeid, waardoor een natuurlijker karakter ontstaat.

In west-oost richting vindt een functionele en ruimtelijke 
overgang plaats. Aansluitend op de tuinbouwfunctie aan 
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de Ringdijk liggen aan de westzijde een aantal kassen. 
Daarnaast bestaat het grondgebruik uit grasland en 
kleinschalige agrarische functies. Het ruimtelijk beeld is 
vrij open, waardoor grote ruimten en doorzichten ontstaan. 
Door de verre doorzichten en de openheid heeft het 
plangebied een sterke relatie met zijn omgeving.  

In oostelijke richting zijn de kavels vooral in 
gebruik als grasland. Verspreid liggen hier kleine 
volkstuinencomplexen. Het ruimtelijk beeld is hier 
kleinschaliger. De kleine ruimten die ontstaan zijn aan 
elkaar geschakeld waardoor rijkere zichten ontstaan, 
waarbij in één oogopslag de coulissenwerking van het 
landschap kan worden beleefd.

Verder ten oosten wordt het ruimtelijk beeld meer bepaald 
door het opgaande groen. Het groen omsluit kleinschalige 
ruimten en onthult geleidelijke nieuwe relaties met de 
omgeving. Aan de oostzijde van het plangebied liggen 
natuurlijk ingerichte kavels. Aan de zijde van de Stelling 
van Amsterdam vormt de opgaande beplanting een 
opening naar de bebouwing van Park Krayenhoff. De 
zichtbaarheid van de ‘grootschalige’ bebouwing versterkt 
de relatie van het plangebied met zijn omgeving.

Binnen de functionele en ruimtelijke overgang ontstaan 
verschillende sferen. Het karakter van het plangebied 
veranderd over een korte afstand vrij snel. Hiermee 
verandert de beleving van het landschap en wordt de 
kleinschaligheid benadrukt.

Ruimtelijke sferen en overgangen
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Eigendommen
Het kaartbeeld van de eigendomssituatie binnen het 
plangebied toont een opvallend verschil tussen de kavels 
aan de Boterdijk en de kavels aan de Ringdijk. De kavels 
aan de Boterdijk hebben een andere eigenaar dan de 
achterliggende kavels. De kavels aan de Ringdijk hebben 
dezelfde eigenaar als de achterliggende kavels. 

Hiermee ontstaat een opvallende scheiding tussen de 
landschappelijke structuur en het functionele gebruik. 
Dit heeft tot gevolg dat de kavels aan de Boterdijk zich 
met de achterzijden oriënteren op het plangebied. De 
eigendommen zijn aan de zijde van de Boterdijk veel 
afwisselender dan aan de zijde van de Stelling van 
Amsterdam.
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2.4 Conclusies en aanbevelingen
Op basis van de ruimtelijke analyse van het plangebied en 
zijn omgeving worden een aantal conclusies uiteengezet, 
die van belang zijn voor het omgaan met kansen en 
bedreigingen voor de toekomstige ontwikkeling van gebied. 
Op basis van de ruimtelijke analyse worden een aantal 
aanbevelingen gedaan. De aanbevelingen worden nader 
uitgewerkt in de voorgestelde scenario’s. De conclusies en 
bijbehorende aanbevelingen worden hieronder puntsgewijs 
beschreven.

Conclusies
•	 Het gebied wordt aan de noord- en zuidzijde begrensd 

door de Stelling van Amsterdam en het verdichte 
bebouwingslint langs de Boterdijk. Binnen deze 
grenzen vormt het gebied een ruimtelijke eenheid, die 
aansluit bij de functies ten westen (bebouwd gebied) 
en ten oosten (natuurgebied rondom het Zijdelmeer).

•	 Opvallende overgang tussen de planmatige westzijde 
van het gebied en de natuurlijke oostzijde van het 
gebied en de aansluiting op het landschap rondom het 
Zijdelmeer.

•	 Heldere laagopbouw op landschappelijk niveau en 
aansluitend grondgebruik.

•	 Kleine identiteitsverschuivingen binnen het gebied 
vanwege het kleinschalige grondgebruik. Dit kan 
resulteren in verrommeling van het ruimtelijk beeld.

•	 Sloten spelen een belangrijke rol in doorzichten en in 
de beleving van de diepte van de verkaveling.

•	 Het zicht van buiten naar binnen is kwantitatief slecht. 
Je kan niet ver naar binnen kijken. Mede daardoor is 
het beeld aan de buitenzijde kwalitatief goed. Het zicht 
van binnen naar buiten is minder goed.

Aanbevelingen
•	 Vanwege de complexiteit van de ruimtelijke beleving  

(3 sferen in een klein gebied) moet er aandacht 
worden besteed aan het creëren van een werkbaar 
kader, in de vorm van een nota van uitgangspunten.

•	 Vanuit de scenario’s moet een bandbreedte worden 
gedefinieerd	voor	de	mogelijke	transformatie	van	het	
gebied.

•	 Schetsen van scenario’s op basis van de 
landschappelijke kwaliteiten van het gebied.

•	 Verbetering van de ontsluiting van het gebied 
(parkeergelegenheid en toegankelijkheid!)

•	 Verbetering van de toegankelijkheid van het 
plangebied (en het aanbrengen van variatie in de 
toegankelijkheid).

•	 Onderzoeken van de relatie tussen eigendom en het 
gebruik van de kavel.

•	 Versterken van het contrast tussen de kleinschaligheid 
binnen het plangebied en de grootschaligheid langs de 
randen van het plangebied.

•	 Versterken van de relatie met de omgeving. Aan de 
noordzijde moet aansluiting worden gezocht bij zowel 
de woonbuurt Park Krayenhoff en het bestaande 
sportcomplex. Aan de westzijde kan de relatie met 
de woonbuurt aan de Linie worden versterkt. Aan de 
oostzijde biedt het natuurgebied rondom het Zijdelmeer 
grote kansen voor de ontwikkelingen binnen het 
plangebied.

•	 Verbeteren van de toegankelijkheid van het gebied.

Relatie met de woongebied Park Krayenhoff
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2.5 Bedreigingen
De tuinbouw binnen het plangebied staat onder 
grote economische, functionele en ruimtelijke druk. 
De ontwikkeling van nieuwe functies in het gebied 
kan grote consequenties hebben voor de ruimtelijke 
beleving. De mogelijke nieuwe functies vragen om 
nieuwe bedrijfsbebouwing die in het ruimtelijk beeld 
sterk kan afwijken van de bestaande bedrijfsbebouwing 
(voornamelijk kassen en kleine schuren). Daarnaast 
bestaat het gevaar dat de relatie tussen de functie en 
de ruimtelijke verschijningsvorm van het gehele gebied 
ingrijpend verandert. 

Het veranderende gebruik van de kavels heeft op een 
aantal plekken in het plangebied geleidt tot verrommeling. 
De bebouwing op een aantal kavels is in onbruik geraakt 
of inmiddels vervallen. Dit gaat ten koste van de ruimtelijke 
belevingswaarde en de herkenbaarheid van het landschap. 

Verder verval van het gebied als gevolg van functieverlies 
maakt handhaving steeds moeilijker. Wanneer een 
willekeurige functieverandering zich doorzet verliest het 
gebied zijn herkenbaarheid en kwaliteit. Als dit proces zich 
steeds verder doorzet, dan wordt het steeds moeilijker het 
te keren of bij te sturen.
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3 .  P R O G R A M M AT I S C H E  A N A LY S E

Bij de scenario's wordt uitgegaan van een mal en een 
contramal. De mal bestaat uit de te handhaven elementen. 
Dit zijn elementen die vanwege kwalitatieve redenen in 
het plangebied worden behouden. Hierbij gaat het onder 
andere om de Vuurlijn, de woningen en de aanwezige 
natuurgebieden. De mal is niet statisch. De aanwezige 
bedrijven maken zolang ze nog in het gebied aanwezig 
zijn deel uit van de mal. Is een bedrijf bereidt te vertrekken 
of zich binnen de visie te ontwikkelen dan maakt het geen 
deel meer uit van de mal maar wordt het een deel van 
de contramal. De contramal bevat alle gebieden die in 
aanmerking komen voor herontwikkeling. In deze analyse 
wordt gekeken welke groene en recreatieve functies in 
aanmerking komen om de contramal te vullen.

De programmatische analyse omvat een onderzoek naar 
de functies die mogelijk in het gebied tot ontwikkeling 
kunnen komen. Hierbij worden per functie de volgende 
kenmerken onderzocht:
•	 Aard en omvang van de functie.
•	 Minimaal (en gemiddeld) ruimtegebruik en de kritische 

omvang.
•	 Eisen die de functie stelt aan de omgeving (ontsluiting, 

parkeergelegenheid, afstand tot andere functies, 
enzovoorts).

•	 Uitstraling en belevingswaarde van de functie.
•	 Publieksaantrekkende werking (toename 

verkeersbewegingen, toename parkeerbehoefte, 
toename geluidshinder of andere milieuhinder).

De verschillende functies worden verbeeld aan de hand 
van referenties van relevante voorbeelden. Hiermee wordt 
een beeld geschetst van de ruimtelijke verschijningsvorm 
van de functies en wat men zich erbij kan voorstellen. De 
referenties bestaan uit een beschrijving van de locatie, een 
luchtfoto en foto’s van de functie in gebruik.

De programmatische analyse spitst zich toe op drie 
thema’s die kunnen worden geïntegreerd in het ruimtelijk-
landschappelijk beeld van het plangebied en aansluiten 

bij de ambities van de Structuurvisie gemeente Uithoorn. 
Op deze manier ontstaat een programmatisch beeld dat 
realistisch en relevant is voor de mogelijke ontwikkeling 
van het plangebied. De drie thema’s, die leidend zijn in de 
programmatische analyse zijn: natuur, tuinen en parken. 
Deze thema’s vormen de basis voor de ontwikkeling van 
drie ruimtelijk-functionele scenario’s.

Welke functies passen niet?
Door te kiezen voor functies die goed passen in het 
kleinschalige landschappelijk beeld van het plangebied 
worden automatisch ook functies uitgesloten die vanwege 
hun programmatische kenmerken niet in het gebied 
passen.

Functies die op basis van de beschreven kwaliteit en te 
behouden identiteit van het plangebied niet passen zijn:

•	 Wellness/hotel
•	 Sauna
•	 Volwaardige golfbaan
•	 Manege
•	 Evenementenvoorziening
•	 Bungalowpark
•	 Grootschalige intensieve dagrecreatie
•	 Etc.

De inzet op groene en/of recreatieve functies houdt 
automatisch in dat een grootschalig woonprogramma, 
bedrijven met bedrijfsgebouwen of gebouwde niet 
recreatieve voorzieningen niet in het gebied passen. Bij 
de groene en recreatieve functies horende bebouwing is 
toegestaan mits deze past in de landschappelijke kwaliteit 
en het beoogde eindbeeld.
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Functie: 
Kamperen bij de boer, minicampings
Beschrijving:
Kamperen op een stuk weiland nabij een boerderij.
Omvang:
0,5 tot 2 ha
Bereikbaarheid:
Per	auto/fiets
Parkeren:
Op eigen terrein bij de tent/caravan, bezoekers bij entree 
(bezoekers op erf)
Gebouwen:
Boerderij (bestaand), sanitaire voorzieningen
Relatie landschap:
In landelijke omgeving (weilanden), bij boerderij
Hinder/gevoeligheid:
Geen bijzonderheden
Referenties
1. Stadscamping Enkhuizen
2. Natuurcamping Beuningen
3. Kamperen bij de boer, Beuningen

kamPEREN Bij dE BOER / miNi-
CamPiNG
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Functie: 
Natuurcamping
Beschrijving:
Camping in natuurlijke omgeving en meestal autovrij. 
Omvang:
0,5 tot 25 ha (10 - 300 staplaatsen)
Bereikbaarheid:
Per	auto/fiets/voet
Parkeren:
Op eigen terrein bij de tent/caravan, bezoekers bij entree 
(bezoekers 10-150 pp, 250 - 3500 m2)
Gebouwen:
Entreegebouw, sanitaire voorzieningen (25-50m2)
Relatie landschap:
In groene omgeving, kent eigen landschap
Hinder/gevoeligheid:
Aanleggen in relatief rustige omgeving
Referenties
1. Natuurcamping De Roos (trekkersveldje), Beerze

NaTuuRCamPiNG
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Functie: 
Natuurspeelplaats
Beschrijving:
Speelterrein met natuurlijke speelaanleiding 
Omvang:
1,5 - 3 ha
Bereikbaarheid:
Per	auto,	fiets,	lopend
Parkeren:
Openbaar parkeren
Gebouwen:
n.v.t.
Relatie landschap:
Maakt deel uit van de omgeving
Hinder/gevoeligheid:
n.v.t.
Referenties
1. Natuurspeelplaats Maarssen

NaTuuRsPEELPLaaTs
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Functie: 
Individueel vissen
Beschrijving:
Individueel vissen langs oever van water
Omvang:
n.v.t.
Bereikbaarheid:
Per	auto/fiets
Parkeren:
Openbaar parkeren
Gebouwen:
n.v.t.
Relatie landschap:
Aanwezigheid viswater
Hinder/gevoeligheid:
n.v.t.
Referenties
Kan in bijna hele gebied

VissEN
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Functie: 
Laarzenpad / wandelpad
Beschrijving:
Pad door de natuur
Omvang:
n.v.t.
Bereikbaarheid:
Per	auto/fiets/voet
Parkeren:
Openbaar parkeren
Gebouwen:
n.v.t.
Relatie landschap:
Wordt opgenomen in de omgeving
Hinder/gevoeligheid:
Aanleggen in relatief rustige omgeving
Referenties
Kan in bijna hele gebied

LaaRzENPad / WaNdELPad
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Functie: 
Trimparcours
Beschrijving:
Terrein met speeltoestellen (mechanisch, hand/
lichaamenergie).
Omvang:
0,5 tot 2 ha
Bereikbaarheid:
Per	auto/fiets/voet
Parkeren:
Openbaar parkeren
Gebouwen:
Geen
Relatie landschap:
Inpassing in landschappelijke of parkachtige omgeving
Hinder/gevoeligheid:
Geen
Referenties
1. Trimparcour (260 m), wandelroute (1km), Andijk

TRimPaRCOuRs
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Functie: 
Volkstuinen complex
Beschrijving:
Complex met kleinschalige tuinen voor de teelt van 
groente, fruit en bloemen voor privégebruik. 
Omvang:
0,1 tot 15 ha
Bereikbaarheid:
Per	auto/fiets/voet
Parkeren:
Parkeren beperkt aantal (5 - 20 pp)
Gebouwen:
Gereedschapsschuur per tuin, eventueel toiletvoorziening
Relatie landschap:
Groene inbedding in landschap
Hinder/gevoeligheid:
n.v.t.
Referenties
1. Volkstuinen, De Kwakel
2. Volkstuinen, Naerum, Denemarken
3. Volkstuinencomplex Ons Buiten, Leiden

VOLksTuiNEN
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Functie: 
Heemtuinen, kweektuinen vruchtentuin, beeldtuin, voor-
beeldtuinen, theetuin, bloementuin, biergarten, landjes
Beschrijving:
Complex met kleinschalige tuinen voor de teelt van groen-
te, fruit en bloemen voor privégebruik. 
Omvang:
0,1 tot 10 ha
Bereikbaarheid:
Per	auto,	openbaar	vervoer,	fiets,	lopend
Parkeren:
Parkeren openbaargebied/eigen parkeerterrein (1pp/tuin)
Gebouwen:
Gereedschapsschuur per tuin, eventueel toiletvoorziening
Relatie landschap:
Groen inbedding in landschap/park
Hinder/gevoeligheid:
n.v.t.
Referenties
1. Vruchtentuin, Leusden
2. Bloementuin met café en zit-boomgaard (kerngebied), 
Stockholm
3. Heemtuin Oudolf, Hummelo
4. Vlindertuin, Leusden,
5. Landje, Wormer

TuiNEN
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VakaNTiEWONiNG

Functie: 
Vakantiewoning (individueel of klein cluster (max 3))
Beschrijving:
Vrijstaande vakantiewoning niet opgenomen in een 
bungalowpark. 
Omvang:
0,1-0,5 ha
Bereikbaarheid:
Per auto
Parkeren:
Op eigen terrein
Gebouwen:
Woning met garage/schuur (100-350 m2)
Relatie landschap:
Inbedding in groen
Hinder/gevoeligheid:
n.v.t.
Referenties
1. Vakantiebungalow (20 pers.), Steenwijk
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Functie: 
Bed&breakfast, restaurant
Beschrijving:
Als zelfstandig element gesitueerd restaurant of 
bed&breakfast in een groene omgeving. 
Omvang:
0,1 tot 5 ha
Bereikbaarheid:
Per	auto/openbaar	vervoer/fiets
Parkeren:
Parkeren openbaar gebied/eigen parkeerterrein (30-50 pp, 
1000 m2)
Gebouwen:
Bed&breakfast, restaurant, evt. bijgebouwen (kas, schuur) 
(750 -1000 m2)
Relatie landschap:
Groen inbedding in landschap/park
Hinder/gevoeligheid:
n.v.t.
Referenties
1. Restaurant De Kas, Amsterdam
2. Restaurant Parkheuvel, Rotterdam
3. Restaurant (info-centrum) De Blaauwe kamer, 
Wageningen

BEd&BREakFasT / REsTauRaNT
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Functie: 
Pitch & puttbaan
Beschrijving:
Pitch & puttbaan met clubgebouw
Omvang:
18 holes, 4-5 ha
Bereikbaarheid:
Per	auto/fiets
Parkeren:
Op eigen terrein (50-100 pp, 6000 m2)
Gebouwen:
Clubhuis en onderhoudsgebouwen
Relatie landschap:
Wordt opgenomen in de omgeving
Hinder/gevoeligheid:
Aanleggen in relatief rustige omgeving
Referenties
1. Pitch & puttbaan, Kamerik

PiTCH & PuTTBaaN
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LiGWEidE / zONNEN

Functie: 
Ligweide
Beschrijving:
Ligweide t.b.v. zonnen, picknicken, sport en spel
Omvang:
0,1-0,5 ha
Bereikbaarheid:
Per	auto/fiets/voet
Parkeren:
Openbaar gebied
Gebouwen:
n.v.t.
Relatie landschap:
In combinatie met een park
Hinder/gevoeligheid:
Rustige omgeving
Referenties
1. Ligweide/IJsbaan, Etten-Leur
2. Sonsbeekpark met ligweide, Arnhem



92

Verdeling naar eigendom
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4 .  S C E N A R I O ’ S

4.1 inleiding
Het maken van een gebiedsvisie in de vorm van een ideaal 
eindbeeld is mogelijk als er een beperkt aantal eigenaren 
is die de visie onderschrijven en willen uitvoeren. Wanneer 
er in een gebied een groot aantal eigenaren is, kunnen 
zij de visie omarmen, maar is er een grotere onzekerheid 
op het uitvoeren van de visie. Zeker als er geen externe 
financiering	is,	of	er	grote	verdienmogelijkheden	zijn.

Het plangebied tussen de Boterdijk en de Vuurlijn 
bevat een groot aantal eigenaren en gebruikers. Deze 
hebben allemaal hun eigen wensen ten aanzien van de 
ontwikkeling van hun eigendom of van het gebied. Om te 
komen tot een gezamenlijke richting is gekozen te werken 
met scenario’s. De scenario’s schetsen een extreem 
beeld van de mogelijke ontwikkeling van het gebied en 
hebben als doel om te laten zien hoe het gebied met 
zo’n ontwikkeling er uit komt te zien en hoe het gebied 
functioneert ten opzichte van zijn omgeving. Het maken 
van scenario’s is een hulpmiddel waarmee betere keuzes 
gemaakt kunnen worden gemaakt en een breed gedragen 
gebiedsvisie kan worden ontwikkeld.

De scenario’s verbeelden een mogelijke invulling van 
het plangebied indien het hele gebied zich ontwikkeld 
volgens één bepaald thema. Voorbeelden van thema’s zijn 
de toename van private tuinen in het gebied, de verdere 
ontwikkeling van natuur of het toegankelijk maken van het 
gebied als een aaneengesloten park. 
Een scenario is dus geen plan, maar geeft bij een bepaald 
thema inzicht in de invloed ervan op het ruimtelijk beeld en 
het gebruik van het gebied en de relatie met de omgeving. 
De verschillende scenario’s schetsen de bandbreedte van 
de mogelijke ontwikkelingen in het gebied en de gevolgen 
daarvan. 

Er word daarom niet tussen scenario’s gekozen. De 
uiteindelijke toekomstvisie voor het gebied wordt 
samengesteld uit de meest aansprekende delen van de 
scenario’s met de functies die daar het beste bij passen.

Op basis van de geschetste scenario’s kunnen conclusies 
worden getrokken over welke ontwikkelingen in het 
plangebied wenselijk zijn binnen de Structuurvisie Uithoorn 
en binnen de beschreven landschappelijke waarden. Dit 
wordt uitgewerkt in regels waarin duidelijk wordt wat in het 
gebied mogelijk is en aan welke voorwaarden moet worden 
voldaan.

Aan de hand van deze regels kunnen alle eigenaren, 
ondernemers en bewoners zelfstandig of in samenspraak 
een plan ontwikkelen. Deze zelfstandige keuze om te gaan 
ontwikkelen op een willekeurig moment vraagt om een 
goed beeld van de mogelijke situaties die kunnen ontstaan. 
Het kan goed zijn dat maar een deel van de eigenaren 
invulling gaat geven aan de ontwikkelingsmogelijkheden. 
Ook in die situatie moet er een aantrekkelijk 
landschapsbeeld ontstaan.

De gebiedsvisie vormt zo geen eindbeeld, maar een set 
van regels waarbij rekening wordt gehouden met een 
gefaseerde en mogelijk een gedeeltelijke ontwikkeling. De 
gebiedsvisie vormt zo een ontwikkelingsstrategie.

De ontwikkelingsstrategie wordt uiteindelijk vertaald in een 
programma van eisen voor de gemeente. In dit handboek 
wordt ingegaan op hoe omgegaan moet worden met 
ontwikkelingsaanvragen vanuit het gebied.

4.2 scenario’s
Vanuit de Structuurvisie Uithoorn ligt er de wens om het 
gebied tussen de Boterdijk en de Vuurlijn als onderdeel 
van de groene overgangszone tussen het tuinstedelijke/
economische deel en het meer landelijke deel van Uithoorn 
in te vullen met natuur en recreatieve functies. Zo kan het 
gebied een uitloopgebied vormen voor de inwoners van 
de omliggende woongebieden, maar ook een bijdrage 
leveren aan de ecologische waarden binnen de gemeente 
door bijvoorbeeld de ecologische hoofdstructuur (EHS) te 
versterken en duurzame verbindingen te maken.
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Abstracte weergave van huidige situatie als onderlegger voor de scenario’s
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De gekozen thema’s voor de scenario’s komen voort uit 
de landschappelijke analyse, de programmatische analyse 
en de wensen vanuit de bijeenkomsten en de individuele 
gesprekken.

De landschappelijke analyse laat het huidige gebruik 
zien waarop aangesloten kan worden, maar toont ook 
de kwetsbaarheid van het kleinschalige landschap. De 
verhouding tussen water en groen en de afwisseling van 
meer open delen en meer gesloten delen zijn belangrijke 
kwaliteiten. Door de functieverandering in het gebied 
verrommeld het beeld en verdwijnen deze kwaliteiten. 
Daarnaast worden de gevolgen van de economische 
druk steeds meer zichtbaar in het westelijk deel van het 
plangebied. Gezonde bedrijven worden afgewisseld met in 
onbruik geraakte en vervallen kassen.

Een belangrijke conclusie uit de programmatische analyse 
is de beperkte omvang van het gebied ten opzichte van 
recreatieve functies en de opdeling van het gebied in 
ruimtelijke sferen en karakteristieken. De kleinschaligheid 
en de landschappelijke beleving van verschillende sferen 
binnen het gebied bieden geen ruimte aan de ontwikkeling 
van grootschalige (gebiedsvullende) functies zoals een 
manege, golfbaan, etc.

Binnen het gebied zijn drie landschappelijk-ruimtelijke 
thema’s denkbaar op basis waarvan scenario’s ontwikkeld 
kunnen worden. Deze thema’s zijn natuur, tuinen en 
park. De thema’s onderscheiden zich op verschillende 
onderwerpen zoals de mate van openbaarheid, de 
toegankelijkheid en de relatie met de omgeving. Bij de 
beschrijving van de scenario’s wordt ingegaan op de 
volgende onderwerpen:

•	 Toegankelijkheid
•	 Bereikbaarheid
•	 Landschappelijke	drager
•	 Verloop	in	landschapsopbouw	(uit	de	analyse)
•	 De	randen
•	 Ontwikkelingspotentie
•	 Inpassingsregels	ontwikkelingen
•	 Kwetsbaarheid	ten	aanzien	van	fasering)
•	 Relatie	met	de	omgeving
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Natuurontwikkeling

Natuurspeelplaats

Vlonders aan de randen Vlonders aan de randen Gemaaide sporen Vlonderpad

Vlonderpad Uitkijkplaats/bezoekerscentrum FolliesLaarzenpad

Picknickplekken Vissen Natuurcamping

Natuurontwikkeling Sprokkelpaden Bevaarbaar water

Principedoorsnede van de inrichting van het plangebied (oost-west)
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sCENaRiO 1 NaTuuR

Algemene beschrijving
In het scenario natuur staan de natuurlijke ontwikkeling 
en de ecologie centraal. Aansluitend op het aanwezige 
deel EHS en het Zijdelmeer wordt in het hele gebied 
natuur ontwikkeld. Het gebied wordt openbaar toegankelijk 
gemaakt waarbij de mate van toegankelijkheid wordt 
bepaald door de inrichting van de oevers en de 
begaanbaarheid van paden. Natuurbeleving van binnenuit 
via laarzenpaden, vlonderpaden, bruggen en planken over 
de sloot en natuurbeleving van buitenaf vanaf de Vuurlijn, 
Boterdijk en Watsonweg.

Toegankelijkheid
De openbaarheid van het gebied is maximaal. De ruigte 
van de natuur en de speciale inrichting van kwetsbare 
plekken zorgen automatisch voor de afsluiting van de 
meest kwetsbare delen.

Het gebied bevat een netwerk van paden. Deze kunnen 
bestaan uit een aangelegd voetpad met op natte stukken 
vlonderpaden. Voor de meer avontuurlijke bezoeker 
zijn kleine informele laarzenpaden aanwezig. De echte 
natuurliefhebbers mogen ook met hun lieslaarzen de 
planten en dieren in en rond het water gaan bestuderen.
Via een informele route is het mogelijk het gebied ook 
per	fiets	te	doorkruisen,	maar	is	het	gebied	verder	niet	
toegankelijk.

Bereikbaarheid
Bij de bereikbaarheid wordt vooral ingezet op de 
voetganger. Op een beperkt aantal plekken wordt het 
gebied voor voetgangers ontsloten.

Landschappelijke drager
Het water, de oevers en de natte natuur vormen de 
landschappelijk drager. Deze wordt ingekaderd door de 
Stelling en het bebouwingslint aan de Boterdijk.

Verloop in landschapsopbouw (uit de analyse)
De natuur en natuurontwikkeling staat centraal. Het is 

goed denkbaar dat er aansluitend op de in de huidige 
situatie aanwezige ruimtelijke gradiënt een overgang wordt 
gecreëerd in de ruimtelijke beleving en natuurinrichting. 
Ondanks dat de recreatie extensief is, zullen de meer 
intensievere vormen meer aan de westzijde van het 
plangebied en aan de randen bij de toegangen liggen. Aan 
de westzijde is de toegankelijkheid ook groter dan aan de 
oostzijde.

De randen
Door de natuur centraal te stellen wordt afstand gehouden 
van de randen. Achter de woningen aan de Boterdijk 
worden watergangen gemaakt om een duidelijke 
ruimtelijke scheiding te maken tussen het plangebied en 
het bebouwingslint. Door het toevoegen van water en het 
verdwijnen van bedrijfsbebouwing komen de woningen 
aan de Vuurlijn meer op eilanden te liggen. Het dijklichaam 
van de Stelling wordt behouden, maar de huidige informele 
inrichting, de toegankelijkheid met klaphekken en de ruige 
grassen passen goed in het beeld van het scenario natuur. 

Ontwikkelingspotentie
Binnen de bestemming natuur zijn een beperkt 
aantal functies mogelijk. Naast wandelen, vissen en 
kanovaren is het denkbaar dat een natuurcamping en 
een natuurspeelplaats een plek krijgen in het gebied. 
Aanvullende woningbouw is niet gewenst. Ontwikkelingen 
rondom bestaande woningen moet een relatie krijgen met 
en dienend zijn aan de natuur en ecologie. Zo kan in het 
gebied een eco-boerderij, informatiecentrum of uitkijkpost 
ontwikkeld worden.

Inpassingsregels ontwikkelingen
Er gelden geen speciale inpassingsregels voor de 
ontwikkelingen in het gebied. In het gebied worden 
alleen functies toegestaan die ondergeschikt zijn aan 
de natuur, de kwaliteiten van de omgeving benutten en 
daarmee naadloos passen in het gebied. Zo bestaat een 
natuurcamping niet uit een strak gemaaide weide, maar 
bieden toevallige open plekken ruimte voor de tent.
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Scenario 1 abstracte weergave van mogelijke toekomstige inrichting
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Kwetsbaarheid (ten aanzien van fasering)
Natuur kent een grote vrijheid aan vormen en 
ontwikkelingsmogelijkheden. De natuurontwikkeling kan 
op elke plek starten en via het water deel uitmaken van 
de landschappelijke drager. De natuur wordt door de 
aanwezige functies niet bedreigd. De natuur kan door 
het uitwaaien van zaden voor de aanwezige functies 
(kwekerijen) een bedreiging vormen.

Relatie met de omgeving
Met de natuurontwikkeling wordt sterk aangesloten op 
de EHS rondom het Zijdelmeer en het weidevogelgebied 
ten zuiden van het plangebied. De Watsonweg vormt een 
opvallende doorsnijding daarvan. Natuurbeleving staat hier 
centraal. Aan de Boterdijk wordt ter hoogte van Poldersport 
ingezet op landschappelijke en natuurlijke beleving aan 
beide zijden en het creëren van een aaneengesloten 
natuurgebied.
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Inkadering kleine tuinen Groententuin Paardenwei

Omsluiting met hagen Diepe achtertuin Tuin aan het landschap Kwekerijtuin/showtuin

‘Kom in de kas’ ‘Kom in de kas’ Rozentuin Gaarde

Kamperen op de tuinderij Theetuin Vlindertuin Fruittuin

Beeldentuin Restaurant Kweektuin

Inkadering volkstuinen

Principe doorsnede van de inrichting van het plangebied (oost-west)
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sCENaRiO 2 TuiNEN

Algemene beschrijving
Bij het scenario tuinen wordt aangesloten op het idee 
van volkstuinen en landjes zoals die in de huidige situatie 
veelvuldig en steeds vaker voorkomen. De bijkomstige 
rommelige ervaring die nu een bedreiging voor het 
ruimtelijk beeld van het gebied vormt, wordt omgezet 
in een kans. Een breed scala aan tuinen geeft invulling 
aan het gebied dat toegankelijk is voor de gebruikers of 
bezoekers van de tuinen. Het gebied krijgt zo een meer 
privaat maar groen gebruikskarakter. De openbaarheid van 
het gebied wordt bepaald door de functie of invulling van 
de tuinen.

Toegankelijkheid
De invulling van het gebied met verschillende soorten 
tuinen geeft het gebied een meer privaat karakter. De 
toegankelijkheid wordt bepaald door de mate waarin de 
tuinen door bezoekers bezocht kunnen worden, zoals een 
theetuin, vlindertuin, beeldentuin, etc.

Bereikbaarheid
De tuinen worden ontsloten op de randen rondom het 
plangebied: de Boterdijk en Vuurlijn. Tuinen die meer in het 
midden van het gebied liggen worden met inprikkers vanaf 
de randen bereikbaar gemaakt. Parkeren vindt plaats op 
eigen terrein.

Landschappelijke drager
Het bestaande slotenpatroon en daarmee de 
eigendomssituatie vormt de landschappelijke onderlegger 
voor de ontwikkeling. Binnen de kavelsstructuur ontstaat 
door de verdere opdeling in een kleinschaliger patroon 
verschillende tuinen hun een plek krijgen.

Verloop in landschapsopbouw (uit de analyse)
Binnen het thema Tuinen zijn er intensiever gebruikte 
tuinen en minder intensief gebruikte tuinen. Er wordt 
voorgesteld om een geleidelijke overgang te creëren van 
intensiever gebruik aan de westzijde naar een natuurlijker/
ecologischer en minder intensief gebruik aan de oostzijde.

De randen
De woningen van de Boterdijk en aan de Vuurlijn passen 
met hun tuinen goed binnen het thema. Per kavel kan 
bekeken worden hoe diep de tuin bij de woning kan 
worden. Bij de Watsonweg wordt de richting van het 
landschap zichtbaar gemaakt. De overgang tussen het 
tuinstedelijke en landelijk deel van Uithoorn door deze 
recreatieve groenzone wordt zichtbaar gemaakt.
Het lint aan de Boterdijk wordt afgemaakt/opgevuld met bij 
het lint passende woningbouw

Ontwikkelingspotentie
Binnen het scenario zijn talloze ontwikkelingsmogelijkhe-
den. Zo kan gedacht worden aan volkstuinen, kweektui-
nen, heemtuinen, beeldentuinen, tuinen met tuinhuisjes, 
landjes. Andere ontwikkelingen zijn enkele verspreid 
staande vakantiewoningen, een wei voor paarden, geiten, 
kippen, pony’s, lama’s etc., een kleine paardenrijbak.

Inpassingsregels ontwikkelingen
In de huidige situatie is de zichtbaarheid van de 
volkstuinen, verwaarloosde kassen en verwaarloosde 
landjes de basis voor de beleving van de verrommeling. 
Functies die ten opzichte van de gewenste 
landschappelijke beleving mogelijk een rommelig beeld 
veroorzaken	krijgen	specifieke	inpassingsregels.	Groene	
functies krijgen geen inpassingsregels. Functies met 
lage bebouwing of niet natuurlijke beplanting zoals bij 
volkstuinen moeten naast een groene oever een lage 
haag planten. Tuinen waarin een of meerdere gebouwen 
staan moeten omzoomd worden met een hoge haag of 
groensingel/houtwal.
Het gewenste landschappelijke beeld met een variatie 
in openheid en beslotenheid en doorzichten is mede 
bepalend voor de positie van de verschillende functies.
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Scenario 2 abstracte weergave van mogelijke toekomstige inrichting
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Kwetsbaarheid (ten aanzien van fasering)
Het ontsluitingsprincipe en de individuele en meer private 
ontwikkeling	maakt	een	flexibele	fasering	mogelijk.	De	
huidige waterstructuur blijft een herkenbaar element van 
het gebied, waardoor zichten en openheid gewaarborgd 
zijn.

Relatie met de omgeving
De tuinen vormen een groene recreatieve zone tussen het 
tuinstedelijke en landelijke deel van Uithoorn. De tuinen 
zijn individuele invullingen waarmee aangesloten kan 
worden op de tuinen in de linten aan de randen van het 
plangebied. De Boterdijk wordt als lint (aan de zijde van 
het plangebied) afgemaakt. Verder staat het gebied bijna 
op zichzelf en kan het onafhankelijk van de omgeving 
ontwikkeld worden.
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Principe doorsnede van de inrichting van het plangebied (oost-west)

Zitplekken Paviljoen Paviljoens/folies Theetuin

Museum Restaurant

Trimparcours KlimspeelplaatsVerbindingen met herkenbare 
bruggen
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sCENaRiO 3 PaRk

Algemene beschrijving
In het scenario staat de recreërende mens centraal. 
Door	het	hele	gebied	kan	gefietst,	gewandeld,	gekanood,	
gezond, gevoetbald etc. worden. In dit openbare park 
zijn een aantal grotere functie aanwezig die meer private 
eilanden vormen, zoals een restaurant, een paviljoen of 
en theehuis. In het park kunnen verschillende recreatieve 
functies worden opgenomen.

Toegankelijkheid
Het hele park is openbaar toegankelijk voor iedereen. Dit 
kan	via	wandel	en	fietspaden,	maar	ook	over	de	weides.	
Door het park lopen ook doorgaande routes die het 
fietsnetwerk	aan	de	noordzijde	van	het	plangebied	verbindt	
met het netwerk aan de zuidzijde. Ook kan een aftakking 
van	de	doorgaande	fietsroute	richting	het	sportpark	ten	
westen van het plangebied opgenomen worden.

Bereikbaarheid
Om bij het park te komen wordt aangesloten op de 
doorsteken vanuit Meerwijk, Park Krayenhoff en de 
woonbuurten van de Kwakel. Door de entrees van het 
park aan te laten sluiten op de woonbuurten ontstaat een 
sterke relatie met de interne structuur van de woonbuurten 
en het gebied. De functies in het park worden ontsloten 
via de Boterdijk of de Vuurlijn. Het parkeren bij de functies 
gebeurt op eigen terrein of in combinatie met het sportpark 
aan de westzijde.

Landschappelijke drager
De landschappelijke drager in dit scenario wordt gevormd 
door het parklandschap. Dit wordt gevormd door de 
waterpartijen, weides, wandelpaden, bomen en heesters. 
Het huidige slotenpatroon vormt in de eerste instantie een 
structurerend element, maar kan in de loop van de tijd 
meer deel gaan uitmaken van het parklandschap.

Verloop in landschapsopbouw (uit de analyse)
De inrichting van het park is gebaseerd op de huidige 
landschappelijke structuur. Door het toevoegen van 

functies wordt deze structuur verrijkt. Dit heeft direct 
invloed op de inpassing van functies van het gebied. De 
realisatie van een functie moet automatisch leiden tot een 
parkachtige inbedding die de landschappelijke structuur 
versterkt en verrijkt.

Bij de kavels aan de westzijde (oost-west)) is een 
verdichting met functies tot maximaal 50% van het gebied 
mogelijk. In het overige gebied (kavels noord-zuid) is een 
verdichting met functies voor maximaal 20% toegestaan.
De opbouw van het park sluit aan op de ruimtelijke 
opdeling in de huidige situatie, waarbij het westelijke deel 
een meer functionele invulling krijgt, het middelste deel 
een open landschappelijke invulling met veel water en het 
oostelijke deel een meer besloten invulling.

De randen
Belangrijk is dat het park een sterke relatie aangaat met 
zijn omgeving. De randen dienen daar ondergeschikt aan 
te zijn en moeten een bijdrage leveren aan die relatie. Zo 
maakt de vuurlijn als looproute deel uit van het park. 
De woningen aan de Vuurlijn en de Boterdijk worden van 
het openbare park gescheiden door watergangen die 
ook per kleine boot of kano toegankelijk zijn. Hierdoor 
worden juist nieuwe waterverbindingen gecreëerd, 
waarbij ook nagedacht moet worden over opstapplaatsen 
voor kanovaarders. Bij de Watsonweg wordt de 
landschappelijke beleving gemaximaliseerd door vanaf de 
weg het parklandschap te kunnen ervaren door openheid 
te creëren.Het lint aan de Boterdijk wordt afgemaakt/
opgevuld met bij het lint passende woningbouw.

Ontwikkelingspotentie
Het park kent een enorme potentie voor (commerciële) 
functies als oefenholes, tennisvelden, kinderboerderij, 
skeelerbaan, restaurant, trimbaan, hondentrainingsveld, 
poldersport, vliegerterrein etc.
De concentratie van de functies vind plaats aan de randen 
van het plangebied. Hierdoor ontstaat er meer randlengte 
van het park en daarmee een interactie tussen het 
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openbare deel en de private delen van het park.
Gebouwen zijn direct gekoppeld aan de functies. Naast 
een restaurant is er bij sportfuncties beperkte ruimte voor 
clubgebouwen.

Inpassingsregels ontwikkelingen
Ondank dat het gaat om private functies moeten ze 
onlosmakelijk deel uit maken van het parklandschap. Er 
zijn tussen de functies en het park geen harde grenzen 
aanwezig. De functies krijgen een ‘natuurlijk’ inpassing 
in het park. Om dit te doen moeten heldere eisen gesteld 
worden aan de architectuur en de inpassing van de 
functies in een parkachtige omgeving.

Kwetsbaarheid (ten aanzien van fasering)
Om een goed gevoel van een park te krijgen is een 
minimale maat nodig. Bij het ontwikkelen van een 
individuele kavel in een parklandschap is er nog geen 
sprake van een park. De gewenst toegankelijkheid maakt 
een doorlopend netwerk van wandelpaden noodzakelijk. 
Als de te ontwikkelen gronden niet aan elkaar grenzen 
is het creëren van een dergelijk netwerk moeilijk 
realiseerbaar.

Relatie met de omgeving
Door de toevoeging van sport in het gebied kan een 
directe relatie gelegd met het sportpark ten westen van het 
plangebied. Een goede verbinding is hierbij wenselijk. 
Door goed aan te sluiten aan het langzaamverkeersnet-
werk in de omgeving gaat het park een vanzelfsprekend 
deel uitmaken van de dagelijkse leefomgeving van veel 
bewoners uit Uithoorn.
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4.3 Conclusie
De thema’s voor de scenario’s zijn zo gekozen dat de 
scenario’s onderling zo sterk mogelijk verschillen. Op 
basis van de thema’s natuur, tuinen en parken zijn drie 
extreme ontwikkelingsrichtingen geschetst. De scenario’s 
onderscheiden zich vooral van elkaar op de volgende 
aspecten:
•	 De mate van openbaarheid.
•	 Kritische massa van de landschappelijke drager
•	 Verdienmogelijkheden
•	 Faseerbaarheid

De mate van openbaarheid
Het scenario Natuur is het meest openbaar, maar niet 
het meest toegankelijk. De private ontwikkelingen in 
het scenario’s Park worden omgeven door openbaar 
toegankelijk gebied. In het scenario Tuinen wordt de 
openbaarheid bepaald door de functie en toegankelijkheid 
van de tuinen.

Kritische massa van de landschappelijke drager
In het scenario Natuur vormen het water en de oevers 
de landschappelijke drager. Iedere natuurontwikkeling in 
het plangebied voegt ‘massa’ toe aan deze drager. Het 
water vormt de landschappelijke drager van het scenario 
Tuinen en is bij behoud reeds aanwezig. In het scenario 
Park vormt het parklandschap de landschappelijke drager. 
Deze krijgt pas vorm na ontwikkeling van een bepaald 
aantal aaneengesloten kavels die een directe verbinding 
hebben met de omgeving van het plangebied. Het park is 
pas beleefbaar als een groot aantal aaneengesloten kavels 
herontwikkeld zijn.

Verdienmogelijkheden
Het scenario Natuur biedt weinig ruimte voor het realiseren 
van functies waarmee geld verdiend kan worden om het 
scenario te realiseren. Het scenario Tuinen biedt maximale 
ruimte voor kleinschalige verdienmogelijkheden. Het 
scenario Park biedt ruimte voor kleine tot grote functies die 
een	bijdrage	leveren	aan	de	financiële	haalbaarheid	van	
het scenario.

Faseerbaarheid
Scenario Natuur is niet afhankelijk van faseerbaarheid. 
Iedere kavel kan op elk gewenst moment ontwikkeld 
worden als onderdeel van het aaneengesloten 
natuurgebied. Het scenario Tuinen laat een 
schaalverkleining zien ten opzichte van de huidige situatie. 
Daarmee moet een voorinvestering voor de bereikbaarheid 
van de verschillende tuinen gedaan worden. Dit kan 
een belemmering zijn voor een snelle ontwikkeling. 
Het scenario Park is afhankelijk van een groot aantal 
aaneengesloten kavels (min. 50% van de oppervlakte van 
het gebied) die ingericht zijn als parklandschap. Verdere 
ontwikkelingen moeten aan deze kritische massa grenzen. 
Dit is een grote beperking in de faseerbaarheid.

De verschillende scenario’s laten een grote bandbreedte 
zien in de ontwikkelingsmogelijkheden van groene en 
recreatieve functies. Door de grote hoeveelheid water en 
daarmee de zichtbaarheid binnen het gebied is het voor 
de hoogwaardige beleving van het plangebied van groot 
belang inpassingsregels voor de functies op te stellen.
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5 .  G E V O L G E N  P R O G R A M M A

Op basis van de drie scenario’s zijn voor de mogelijke 
toekomstige functies in het gebied de meest bepalende 
gevolgen beschreven. In totaal zijn er 15 gevolgen 
benoemd;	waarvan	12	algemene	en	drie	locatiespecifieke	
gevolgen. Tijdens de participatiebijeenkomst van 21 maart 
2012 zijn de drie scenario’s en de gevolgen gepresenteerd. 
Voor deze gevolgen zijn bandbreedtes opgesteld. In dit 
hoofdstuk zijn de bij deze bandbreedte behorende beelden 
te zien. De uitgebreide beschrijving van de bandbreedtes 
is opgenomen in het bij deze gebiedsvisie behorend 
achtergronddocument. De aanwezige belanghebbenden 
konden binnen die bandbreedte de gevolgen beoordelen. 
De gevolgen met de aan de belanghebbenden gestelde 
vraag, om deze gevolgen te beoordelen, en de uitkomsten 
van de beoordeling staan hieronder beschreven.
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OPENBaaR
Het gebied is geheel openbaar toegankelijk. De 
entrees zijn herkenbaar of misschien wel verborgen. 
Een eventuele poort is altijd open en markeert de 
ingang.

OPENBaaRHEid - Gebieden die 
openbaar zijn mag je altijd betreden. Op 
privégebied mag je alleen komen als je 
toestemming krijgt van de eigenaren. 
Daartussen zijn veel vormen van 
openbaarheid mogelijk. Soms gelden er 
regels. Soms moet je betalen.

Welke vorm van openbaarheid spreekt u 
het meest aan voor dit gebied?

BEPERkT OPENBaaR
Het gebied kent een heldere afscheiding van zijn 
omgeving en de toegangen zijn duidelijk vormgege-
ven met een opvallend hek. Het hek is altijd open, 
dus je kan er altijd in.

NiET TOEGaNkELijk
Het gebied is niet ingericht voor bezoekers en afge-
schermd met bosschages of watergangen. Er zijn 
geen paden. Het water is bevaarbaar met een boot 
of kano. Aanleggen of uitstappen is door de ruige 
oevers niet zomaar mogelijk.

mOEiLijk TOEGaNkELijk
Het	gebied	is	niet	toegankelijk	voor	fietsers	en	of	
voetgangers. Er zijn geen paden. Je kan het gebied 
betreden als je niet bang bent voor vieze en natte 
voeten. Met laarzen en voldoende durf is het gebied 
te betreden.

TOEGaNkELijkHEid - Openbaar 
wil nog niet zeggen dat je er ook 
daadwerkelijk in kan. Dat hangt af of er 
paden zijn. De mate waarin je het gebied 
kan betreden heeft te maken met hoe je 
het gebied beleefd of hoeveel mensen er 
komen. 

Hoe toegankelijk zou u het gebied willen 
laten worden?
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sEmi-OPENBaaR
Het gebied is beperkt openbaar toegankelijk en 
daarom van de omgeving afgescheiden. De entrees 
zijn duidelijk herkenbaar en kunnen worden afgeslo-
ten. 

PRiVÉ-TOEGaNkELijk
Het gebied is privéterrein, maar openbaar toegan-
kelijk. Hiervoor zijn wel regels opgesteld, zoals be-
paalde openingstijden, dat je alleen mag wandelen 
op de paden of dat honden aan de lijn moeten.

PRiVÉ
Het gebied is privaat en volledig afgesloten. De 
entrees bestaan uit afgesloten hekken die alleen 
toegankelijk zijn voor mensen met een sleutel of 
toegangspas.

BEPERkT TOEGaNkELijk
Het gebied is toegankelijk voor avonturiers. Smalle 
paden, loopplanken, vlonderpaden maken het 
gebied toegankelijk. De kans op natte voeten is 
aanwezig.

TOEGaNkELijk
Het gebied is toegankelijk. Er zijn duidelijk herken-
bare paden, maar deze zijn niet altijd verhard. Zo 
zijn er paden van gemaaid gras, zandpaden en 
vlonderpaden.

GOEd TOEGaNkELijk
Het gebied is eenvoudig toegankelijk voor iedereen. 
De hoofdpaden zijn verhard en ook met een rollator 
of rolstoel goed begaanbaar. 
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VERsCHOLEN
De toegang naar het gebied wordt gevormd door 
een toevallige doorsteek het gebied in. Voor men-
sen die het weten of oplettende passanten is de 
toegang goed te vinden.

VERRassENd
De toegang is een onopvallende ingang van het 
gebied. Een willekeurig pad, een brug over de sloot. 
Alleen kenners weten dat je hier in kan en in een 
groen recreatief uitloopgebied. 

ENkELE ONOPVaLLENdE ENTREEs
Om in het gebied te komen is er 1 of zijn maximaal 
twee kleine entrees. Een plank over een sloot, een 
trapje over een hek, of een klaphekje om de scha-
pen binnen te houden.

BEPERkT ziCHTBaaR
Het gebied is op een beperkt aantal (ongeveer 4) 
plekken toegankelijk. De entrees zijn herkenbaar en 
goed	toegankelijk	voor	fietsers	en	voetgangers.

ziCHTBaaRHEid ENTREE - De 
toegang tot het gebied bepaald mede of 
er ook veel gebruik van het gebied wordt 
gemaakt. Meer verscholen toegangen 
maken het gebied vooral toegankelijk 
voor mensen uit de directe omgeving. 
Opvallende toegangen trekt ook toevallige 
passanten. 

Hoe zichtbaar zou u de toegangen van 
het gebied willen maken gelet op de 
gewenste doelgroep van het gebied?

aaNTaL EN VORm ENTREEs - Als 
een gebied op meerdere plekken wordt 
ontsloten wordt het meer gebruikt. Een 
brede brug of open hek nodigt daarbij 
meer uit dan een smalle plank over het 
water of een gesloten klaphek.
 
Hoeveel toegangen zouden er volgens 
u moeten komen en hoe uitnodigend 
moeten deze volgens u zijn?



115

uiTNOdiGENd
De entree wordt gevormd door een opvallende 
poort of brug. De toegang is zo vormgegeven dat 
je nieuwsgierig wordt wat er in het gebied erachter 
gebeurt.

ziCHTBaaR
De entree wordt gevormd door een duidelijk herken-
baar hek met daarbij een bord die wijst op wat er 
gebeurt en welke regels er gelden.

LOGisCH
De toegang wordt gevormd door een logische 
entree. Een brug of een duidelijk herkenbaar hek. 
Eventueel staat er een informatiebord over het 
gebied bij.

aaNsLuiTENd OP OmGEViNG
Aansluitend op de omgeving zijn er een aantal 
logische entrees naar het gebied (ongeveer 4-6) die 
aansluiten op de structuur van het gebied.

BREdE PadEN
Op diverse plekken zijn er entrees naar het gebied. 
Brede paden maken de zichtbaarheid van het gebied 
mogelijk	en	nodigen	uit	het	gebied	in	te	fietsen	of	
lopen.

HERkENBaRE ENTREEs
Het gebied heeft een aantal herkenbare entrees. Alle 
toegangen naar het gebied zijn eenduidig vormgege-
ven. Dit versterkt de herkenbaarheid van het gebied 
als samenhangend uitloopgebied.
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WaTER
Water verbindt alles in het gebied en is overal 
zichtbaar aanwezig. De verschillende functies 
reageren op hun eigen manier op het water. Door 
de zichtbaarheid over het water vraagt dit om extra 
aandacht voor de uitstraling van de functies.

WaTER mET OEVERs
Het water met zijn eenduidig vormgegeven oevers 
vormen een herkenbare structuur in het gebied. Dit 
schept tussen de gebieden een eenheid. De functies 
zijn over het water nog wel goed zichtbaar.

VOLLEdiG HERsTEL
De vuurlijn wordt in oorspronkelijke staat hersteld 
en herkenbaar gemaakt. Uniformiteit in materiaal en 
uiterlijk. De Vuurlijn wordt een meter hoger waardoor 
het zicht op het gebied weg is. 

HERsTEL EN TOEGaNkELijk
De vuurlijn wordt zo goed mogelijk hersteld,  maar 
niet opgehoogd. Het zicht op het gebied blijft moge-
lijk. De toegankelijkheid van de dijk wordt verbeterd 
door een informeel pad.

dE LaNdsCHaPPELijkE dRaGER - 
De landschappelijke drager verbindt alle 
elementen in het gebied en maakt het 
gebied herkenbaar. 
De ene drager is zichtbaarder dan de 
andere. De ene verbergt de overige 
functies in het gebied meer dan de 
andere. 

Welke landschappelijke drager past 
volgens u het beste bij de kwaliteiten van 
het gebied en in hoeverre moeten functies 
verscholen zijn?

dE VuuRLijN - De Vuurlijn is een 
cultuurhistorisch element dat op 
wereldniveau van belang is. Hij maakt 
deel uit van de Stelling van Amsterdam. 
Doelstelling van deze erkenning is vooral 
het behoudt ervan. Het grootste ideaal is 
het volledig herstel van de hele Stelling 
van Amsterdam. 

Wat moet er volgens u gebeuren met de 
Vuurlijn als onderdeel van de Stelling van 
Amsterdam?
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aaNEENGEsLOTEN - CuLTuuRLijk
De herkenbaarheid van het gebied wordt bepaald 
door een uitgesproken invulling. Het gebied is her-
kenbaar gecultiveerd en ingericht voor een bepaald 
gebruik.

WaTER mET NaTuuRLijkE OEVERs
Het water en de natuurlijke oevers bepalen het beeld 
in het gebied. De oevers bestaan uit rietkragen en 
opgaand groen. Veel functies liggen verscholen 
achter deze natuurzones. Hogere elementen van de 
functies blijven zichtbaar.

aaNEENGEsLOTEN - NaTuuRLijk
De herkenbaarheid van het gebied wordt bepaald 
door de eenduidige invulling ervan, met ruig gras, 
solitaire bomen en bosschages. De sloten vormen 
een verwijzing naar het oude verkavelingspatroon.

LaTEN zOaLs Hij is
De Vuurlijn blijft zoals hij is. Waar mogelijk worden 
rommelige plekken opgeruimd en het teveel aan 
verharding weggehaald. De schapen blijven en de 
dijk blijft toegankelijk.

NaTuuRLijkE OEVERs
De Vuurlijn blijft zoals die is, maar krijgt een paar 
kleine aanpassingen ten behoeve van natuurontwik-
keling. Dit wordt vooral zichtbaar bij de natuurlijke 
oevers.

NaTuuRLijkE iNRiCHTiNG
De Vuurlijn blijft in het landschap herkenbaar. Het 
gras verruigd en er komen rietkragen. Op de dijk is 
er ruimte voor de natuur. De dijk vormt een infor-
mele, natuurlijke rand van het gebied.
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zELFsTaNdiGE LaaN
De Watsonweg krijgt een sterke eigen inrichting 
met een sterk begeleidende laanbeplanting en 
hagen. De groene gebieden aan weerszijden vallen 
daardoor minder op. De Watsonweg vormt een 
zelfstandig element.

BEsLOTEN GROEN
Het groen aan weerszijden van de Watsonweg wordt 
verdicht. Zo vormt de Watsonweg een doorsnijding 
van een aangesloten groengebied.

sTERkE sCHEidiNG
Het gebied ligt afgescheiden van de woningen aan 
de Boterdijk. De scheiding is vormgegeven door een 
brede watergang of een hek. Hierdoor hebben de 
bewoners voldoende privacy.

iNFORmELE RELaTiE
Achter de woningen ligt een sloot of een achter-
pad. Dit maakt het mogelijk om op een eenvoudige 
manier het gebied te betreden. Er zijn geen formele 
relaties.

dE WaTsONWEG - De Watsonweg 
verbind het noordelijke en zuidelijke deel 
van Uithoorn met elkaar. Vanaf de weg 
is het plangebied door het groen niet of 
nauwelijks zichtbaar. Door de bomen 
heen zijn, aan de zijde van het Zijdelmeer, 
de woonboten wel zichtbaar. 

Welke beleving zou u het liefst hebben als 
u over de Watsonweg rijdt?

dE BOTERdijk - De Boterdijk vormt een 
belangrijk cultureel bebouwingslint van 
De Kwakel. Sommige kavels steken diep 
het plangebied in, sommige woningen zijn 
georiënteerd op de weg. 

Welke relatie tussen de woningen aan de 
Boterdijk en het gebied past volgens u het 
beste?
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OPEN ziCHT
Het groen aan beide zijden wordt open gemaakt. Je 
kijkt ver het gebied in en ziet de aanwezige inrichting 
en functies. 

GROEN uiTduNNEN
Langs de Watsonweg worden de bosschages uitge-
dund. Door het groen heen zie je de contouren van 
het gebied met open ruimtes en bijzondere functies.

GROEN dEELs OPEN
In het groen worden delen open gemaakt zodat in 
het gebied kan worden gekeken. Door de openin-
gen wordt de oorspronkelijke landschapsstructuur 
zichtbaar.

diRECT aaNGRENzENd
De tuinen grenzen direct aan het gebied. De erf-
afscheiding bestaat uit een haag of een begroeid 
hekwerk. Door openingen in de erfafscheiding kan 
het gebied betreden worden.

VERBiNdiNG OVER kaVEL
De kavels aan de Boterdijk vormen de toegangen 
tot het gebied en vormen een verbinding tussen de 
Boterdijk en het gebied.

sTERkE ziCHTRELaTiE
Het gebied is afgescheiden van de woningen aan 
de Boterdijk. Op een aantal bijzondere plekken is 
er een zichtrelatie met het gebied en ontstaat een 
relatie met de overzijde van de Boterdijk.
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kLEiNsCHaLiG ELEmENT
In het gebied is alleen op enkele plekken ruimte 
voor een kleine gebouwde voorziening. Deze voor-
ziening is niet groter dan een kleine theekoepel.

kLEiN GEBOuW
Door het gebied heen is op een aantal markante 
plekken ruimte voor kleine gebouwen. Deze gebou-
wen ondersteunen de functies in het gebied en be-
vatten een klein informatiecentrum of een kiosk. De 
objecten kunnen ook deel uitmaken van de inrichting 
van het gebied als zelfstandige belevingsobjecten. 

kLEiNE PLEk
Deze functie vormt een bijzonder herkenbaar 
element in het gebied en kan bestaan uit een kleine 
theekoepel of een bijzonder zitelement.

dEEL VaN dE kaVEL
De functies heeft een duidelijke grens en is ten 
opzichte van zijn omgeving in een keer te zien. 
Een kleine speeltuin of een theehuis vallen in deze 
categorie.

sCHaaLGROOTTE BEBOuWiNG - 
Aangegeven is dat in het gebied beperkte 
bebouwingsmogelijkheden zijn. 

Wat vindt u de maximaal 
bebouwingsgrootte voor dit gebied?

sCHaaLGROOTTE FuNCTiEs - Het 
gebied kan mogelijk in de toekomst 
gevuld worden met verschillende functies. 
Dit kunnen kleine functies zijn, of grotere 
functies. 

Wat vind u de maximale grote van een in 
het gebied te realiseren functie?
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zELFsTaNdiG GEBOuW
Enkele functies die passen in het gebied passen 
omvatten een gebouw. Dit kan een restaurant zijn 
of een vakantiewoning. Het gebouw maakt sterk 
gebruik van de kwaliteiten van de landschappelijke 
inrichting van het gebied. Het gebouw is door zijn 
omvang zichtbaar vanaf verschillende plekken en 
moet qua architectuur voldoen aan bepaalde regels.

FuNCTiE-ONdERsTEuNENd
Ten behoeve van de functies is het mogelijk om 
kleine gebouwen te maken. Dit kan een opberg-
ruimte zijn voor de sport of een kleine ruimte om 
informatie te geven over de functie. Hierbij valt te 
denken aan een clubhuis, een materialenschuur of 
een entreegebouw.

GEBOuW Bij FuNCTiE
Ter ondersteuning van de functies in het gebied zijn 
gebouwen mogelijk. Zo kan een educatiecentrum of 
uitgebreid informatiecentrum gerealiseerd worden. 
Het gebouw moet zich wel voegen in zijn omgeving 
en landschappelijk ingepast worden.

ÉÉN kaVEL
De functies heeft een duidelijke grens en is ten 
opzichte van zijn omgeving in een keer te zien. 
Een kleine speeltuin of een theehuis vallen in deze 
categorie.

TWEE OF mEER kaVELs
Voor deze functies zijn al snel 2 of meer kavels 
nodig. De functies zijn een volkstuinencomplex, een 
trim- of skeelerbaan of een zonneweide.

mEERdERE kaVELs
In het gebied worden een of meer grote functies 
toegevoegd, zoals een groot volkstuinencomplex of 
groene sportvoorzieningen. Hiervoor zijn meerdere 
kavels nodig.
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OPGaaNd iN LaNdsCHaP
Deze functies maken optimaal gebruik van de 
landschappelijke inrichting van het gebied en voegen 
zich er naar.

ExTENsiEF GEBRuik
Het gebruik van het gebied is zeer extensief. Af en 
toe komt er iemand.

PassENd iN LaNdsCHaP
Deze functies zijn kleine toevoegingen aan het land-
schap zonder deze te verstoren.

iNdiViduEEL GEBRuik
Het gebied wordt alleen bezocht door echt geïnte-
resseerden. Deze bezoeken het gebied alleen of 
in	kleine	groepen	om	specifiek	iets	in	het	gebied	te	
gaan doen of bekijken.

PASSEND IN LANDSCHAP - Sommige 
functies voegen zich helemaal naar hun 
omgeving. Andere functies trekken alle 
aandacht naar zich toen. 

Welk karakter van de functies vind u het 
meest passend in dit gebied? 

GEBRUIKSINTENSITEIT FUNCTIES - 
Elke functie trekt een andere hoeveelheid 
mensen aan. De hoeveelheid functie in 
het gebied is ook bepalend voor hoe druk 
het in het gebied wordt. 

Welke intensiteit van gebruik van het 
gebied vind u het meest wenselijk?
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ziCHTBaaR
Deze functies zijn duidelijk zelfstandig herkenbaar, 
maar	profiteren	maximaal	van	de	landschappelijke	
kwaliteiten.

REGELmaTiG GEBRuik
Het gebied wordt gemiddeld gebruikt. Er wordt 
gewandeld	en	gefietst.	Af	en	toe	zijn	er	functies	
waar mensen naar toe gaan en voor bepaalde tijd 
verblijven.

zELFsTaNdiG

Deze functie is een zelfstandige toevoeging in het 
landschap en vormt een verbijzondering ervan. Met 
de vorm en schaal van de functie is wel rekening 
gehouden met het landschap.

LEVENdiG GEBRuik
In het gebied zijn verschillende functies die mensen 
trekken. Het gebied is op mooie dagen levendig. 
Fietsroutes en wandelpaden worden goed gebruikt.

EiGENziNNiG
Deze functie kent geheel zijn eigen ordening en uit-
straling en gaat geen relatie aan met het landschap. 
Het landschap vormt een decor waar de functie 
in staat. Ook qua architectonische uitstraling is de 
functie een eigenzinnig element.

iNTENsiEF GEBRuik
Het hele gebied is er op gericht om mensen te 
trekken. Zowel met goed weer als met slecht weer 
komen er mensen naar het gebied. In het gehele 
gebied	zijn	wandelaars	en	fietsers.	De	functies	in	het	
gebied worden druk bezocht
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TE VOET EN mET dE FiETs
Naar de in het gebied gelegen functies komt men met 
de	fiets	of	zelfs	lopend.	De	fiets	staat	in	een	fietsen-
stalling	of	op	het	eigen	terrein	in	een	fietsenrek.

miNimaaL NOOdzakELijk
De regels voor de inpassing van de functie in het 
gebied voorkomen alleen minst fraaie effecten van 
de functie. Dit kunnen ongewenste erfafscheidingen, 
beplanting of opslag zijn.

iNFORmEEL PaRkEREN
Met	gaat	vooral	op	de	fiets	op	lopend	naar	de	functies	
in het gebied. Af en toe is het nodig om met de auto te 
gaan. Hiervoor zijn informele tijdelijke parkeervoorzie-
ningen aanwezig.

BEPERkT
Voor de inpassing van de functies worden een paar 
simpele regels opgesteld ten aanzien van bijvoor-
beeld de afstand tussen de functie en het water en de 
uitstraling van de erfgrens.

PARKEERINTENSITEIT - Elke functie 
wordt op een eigen manier bereikt. Naar 
de	ene	functie	gaat	men	op	de	fiets,	naar	
de andere functies gaat men meestal 
met de auto. Bij de functies moeten dus 
verschillende voorzieningen worden 
aangelegd om de auto te parkeren of de 
fiets	te	stallen.	Soms	kan	dit	informeel,	
soms moet het georganiseerd. 

Welke intensiteit van parkeren past 
volgens u het beste bij een toekomstige 
invulling van het gebied?

INPASSINGSREGELS - Om de 
kwaliteiten van het gebied te 
handhaven en versterken worden 
bij het toevoegen van functies in het 
gebied inpassingsregels opgesteld. 
De inpassingsregels hebben vooral 
betrekking op de landschappelijke 
inpassing van de functies. Dit kunnen 
soepele of strenge regels zijn. 

Hoe streng zijn de regels die u aan uw 
buren zou willen opleggen om de kwaliteit 
van het gebied te willen behouden of 
versterken?
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PaRkEREN EiGEN TERREiN
De functies hebben een bezoekersaantrekkende 
werking. Hiervoor worden kleine parkeerterrein en 
fietsenstallingen	aangelegd.	Deze	liggen	op	het	
eigen terrein van de functie en worden landschap-
pelijk ingepast.

EiGEN uiTWERkiNG
De inpassingsregels geven een volledige beschrijving 
van hoe de inpassing van de functies moet zijn. De 
gedachte achter de inpassing is belangrijker dan de 
manier waarop. 

PaRkEREN OP GRas
Sommige functies trekken veel bezoekers die van 
een grotere afstand komen. Deze komen dan vaak 
met de auto. Er zijn niet altijd evenveel bezoekers. 
Voor deze functies worden velden aangewezen waar 
geparkeerd kan worden. Als zij niet gebruikt worden 
hebben zij een groene uitstraling.

VERsCHiLLENdE OPTiEs
De inpassing van de functie wordt volledig beschre-
ven. Er zijn verschillende alternatieve mogelijkheden 
om de functies in te passen. Er ontstaat een rustig 
en eenduidig beeld.

PaRkEERTERREiN
Bij sommige functies zijn er altijd wel mensen die 
met de auto komen. Soms zijn het er een paar, maar 
meestal staat het parkeerterrein vol. Bij bijzondere 
evenementen komen er extra veel bezoekers. Deze 
moeten ook een plek krijgen. Een groot parkeerter-
rein wordt aangelegd. Ondanks de groene inpassing 
zijn de auto’s goed zichtbaar.

sTERk sTuRENd 
Per functie wordt bepaald hoe deze ingepast moet 
worden. Zowel de vorm als de toe te passen be-
planting of materialen worden voorgeschreven. Het 
gebied krijgt een herkenbare groene kwaliteit.  
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sNEL EN iNdiViduEEL
Per kavel is een invulling mogelijk. De volgende 
ontwikkeling kan op een totaal andere plek plaatsvin-
den. Eventuele onderlinge relaties zijn mogelijk als 
bijna alle kavels zijn ontwikkeld. Dit gebeurt alleen als 
de verschillende partijen daar de meerwaarde van 
inzien.

sNEL EN samEN mET dE BuREN
De ontwikkelingen in het gebied vragen om enige 
structuur. Dit kan een landschappelijke structuur zijn 
of een ontsluitingsstructuur over verschillende ka-
vels. Deze samenhang is echter zo vanzelfsprekend 
of kansrijk dat het de ontwikkeling van de invulling 
niet in de weg staat.

KWETSBAARHEID FASERING - 
Sommige invullingen van het gebied 
kunnen plaatsvinden op de huidige 
kavelsstructuur en verdeling van 
eigendom. Bij de ontwikkeling hoeven 
er ook niet direct aangrenzende kavels 
ontwikkeld te worden. Bij andere 
functies zijn er in de beginfase al 
verschillende aangrenzende kavels 
nodig om de functies goed te laten 
functioneren. Hierbij ben je afhankelijk 
van de medewerking van verschillende 
eigenaren, of de eigenaren gaan het 
gezamenlijk ontwikkelen. Als voor de 
invulling meerdere kavels of eigenaren 
nodig zijn om er mee te kunnen beginnen 
noemen we dit kwetsbaar voor de 
fasering: er is meer tijd nodig om het 
gebied te ontwikkelen. Kan er per 
kavel een invulling plaatsvinden is de 
ontwikkeling in de tijd minder kwetsbaar: 
er is sneller resultaat mogelijk. 

Wilt u liever snel resultaat en een of 
meerdere ontwikkelingen per kavel of 
mag de ontwikkeling van het gebied 
wat langer duren met de mogelijkheid 
samenhangende invullingen mogelijk te 
maken?
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samEN PLaNNEN makEN
Diverse functies in het gebied hebben baat bij een 
centrale ontsluiting of de invulling van verschillende 
kavels. Dit vraagt om de medewerking van verschil-
lende eigenaren. Realisatie komt alleen tot stand als 
iedereen meewerkt. De plannen kunnen eventueel 
ook in een andere vormt met een andere buurman 
gerealiseerd worden.

GROTE amBiTiEs kOsTEN Tijd
Om deze invulling te realiseren is een redelijk groot 
aantal kavels nodig. Er is dus medewerking nodig van 
verschillende eigenaren. Afhankelijk van de individue-
le wensen is de ontwikkeling daar dus van afhankelijk. 
Er moet met verschillende partijen overlegd worden, 
soms moeten de plannen bijgesteld.

GROTE PLaNNEN, uiTGEBREidE PLaNVORmiNG
De ontwikkeling is volledig afhankelijk van een groot 
deel van het hele gebied om de juiste beleving of 
functioneren te garanderen. Iedereen moet mee-
doen, een enkel individu kan de plannen verstoren.



128



129

6 .  PA R T I C I PAT I E

6.1 inleiding
In het proces om te komen tot deze gebiedsvisie, als 
onderdeel van een samenhangende ontwikkelstrategie 
en als gangmaker voor de verdere ontwikkeling van het 
gebied, heeft de samenspraak met belanghebbenden 
een belangrijke rol gespeeld. Er is een participatietraject 
gevolgd waarin bewoners, ondernemers en 
grondeigenaren enerzijds zijn uitgedaagd om hun wensen 
en visie te uiten en anderzijds zijn geïnformeerd over de 
stand van zaken en de mogelijkheden van het gebied. De 
participatie is er daarom op gericht om voor de bewoners, 
ondernemers en grondeigenaren helderheid te bieden over 
de mogelijkheden in het gebied en hun rol daarbij. 

In het kader van dit participatietraject zijn drie 
participatieavonden georganiseerd. Tijdens de eerste 
participatieavond zijn de huidige randvoorwaarden 
ten aanzien van de ruimtelijke mogelijkheden van 
het plangebied uiteengezet. Hierbij zijn verschillende 
planologische en civieltechnische kaders gepresenteerd. 
Het doel van deze avond was om de belanghebbenden 
te betrekken bij het gebied en te inventariseren welke 
belangen rondom het plangebied spelen. Het doel van de 
tweede participatieavond was het ontlokken van wensen 
en visies in een workshopachtige sfeer. Om zo veel 
mogelijk resultaat uit deze workshops te halen zijn de 
belanghebbenden onderverdeeld in drie groepen en deze 
hebben afzonderlijke workshops gehad. De drie groepen 
bestonden uit bewoners, ondernemers en grondeigenaren 
(stake-holders). 

Tijdens deze avonden is duidelijk geworden dat de 
belanghebbenden ambitieus zijn ten aanzien van de 
toekomst van het plangebied en een grote bereidheid 
hebben om deze ambitie te verwezenlijken. Naar 
aanleiding van de resultaten van de eerste twee 
participatieavonden is besloten om een ruimtelijk-
landschappelijke analyse en een programmatische analyse 
op te stellen. Zoals gewenst is in deze analyse duidelijk 
geworden wat de essentiële ruimtelijke en landschappelijke 

Overzicht deelnemers belanghebbendenparticipatie
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kwaliteiten van het gebied zijn en welke functies daar op 
welke manier kunnen worden ingepast. Tijdens de derde 
participatieavond zijn deze analyses gepresenteerd en 
hebben de belanghebbenden hun oordeel kunnen geven 
over de gevolgen van verschillende mogelijke functies in 
het gebied. Deze beoordeling is de basis voor de invulling 
van de gebiedsvisie.

6.2 informatiebijeenkomst 21 november 2011
De eerste bijeenkomst was plenair en was vormgegeven 
als een inloopavond. Tijdens deze avond ging het vooral 
om het duidelijk maken van de opgave en het presenteren 
van de randvoorwaarden. Daarnaast had de avond tot doel 
om belanghebbenden te betrekken en te inventariseren 
welke belangen er binnen het gebied spelen. De opkomst 
bedroeg 75 mensen. Naar aanleiding van de presentatie 
zijn verschillende vragen gesteld en heeft de gemeente 
een aantal toezeggingen gedaan.

Gestelde vragen:
•	 Wat gebeurt er met de volkstuinen, kunnen die blijven?

Het is de bedoeling van dit project dat we gezamenlijk 
gaan bepalen, met de bewoners en gebruikers van 
het gebied, wat we met het gebied willen binnen de 
gestelde randvoorwaarden.Volkstuinen zouden hier 
prima in kunnen passen als onderdeel van functie 
groen en recreatie.

•	 Zijn er middelen beschikbaar vanuit de gemeente?
Er is vanuit de gemeente geen geld beschikbaar voor 
investeringen in het gebied. Dit zal vanuit het gebied 
zelf moeten komen, bijvoorbeeld door middel van 
initiatieven van ondernemers. Wel zijn er regelingen 
waar gebruik van gemaakt kan worden zoals beeld de 
provinciale Ruimte voor ruimte regeling.

•	 Zijn er al ondernemers bekend met initiatieven en 
plannen om te investeren?
Het doel van deze bijeenkomst is om na een 
gezamenlijke aftrap en kennismaking ideeën en 
initiatieven vanuit het gebied te genereren en 
verzamelen. In de volgende sessies komt naarvoren 

wat dat allemaal is. Uiteindelijk moet dit leiden tot een 
plan dat gedragen wordt door de gebruikers van het 
gebied. 

•	 Worden we nu bezig gehouden terwijl het uiteindelijk 
toch gewoon woningbouw gaat worden?
Nee, een grootschalige woningbouwlocatie gaat het 
niet worden. De bedoeling is dat de gemeente straks 
helderheid kan bieden over wat er wel en niet kan in 
het gebied.

•	 Wat is de reden om dit project op te starten?
Op dit moment heeft het gebied een agrarische functie. 
Het is voor bewoners/gebruikers onduidelijk wat er 
wel en niet mag. Daardoor ontstaat verommeling. Het 
bestemmingsplan moet vernieuwd worden en dat is 
een goed moment om met elkaar na te denken over de 
toekomst van het gebied.

•	 Zijn er mensen/ondernemers in het gebied die 
hebben aangegeven dat ze iets anders willen met hun 
eigendom?
In zijn algemeenheid gesteld komen er af en toe 
vragen binnen bij de gemeente over wat er met een 
stuk grond mag aan ontwikkelingen. Gemeente heeft 
daar tot nu toe geen goed antwoord op omdat er geen 
visie is over het gebied.

•	 Welke projecten heeft Imoss nog meer gedaan, is 
Imoss een projectontwikkelaar?
Imoss is geen projectontwikkelaar. Zij hebben 
expertise in de vormgeving van processen die leiden 
tot een gebiedsvisie. Een soortgelijk project hebben 
ze begeleidt voor de gemeente Nieuwkoop met 
betrekking tot een verouderd kassengebied.

•	 Waar kun je ideeën kwijt ?
Er wordt een emailadres geopend, daarover wordt een 
brief gestuurd.

•	 Kan er een link met informatie op de website van de 
Kwakel komen?
Dat is een goed idee.
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Toezeggingen:
•	 Gemeente stuurt een brief naar alle genodigden 

met uitleg over het vervolgproces. Hierin wordt een 
e-mailadres vermeldt waar ideeën en opmerkingen 
naar toe gestuurd kunnen worden. Ook wordt 
aangegeven hoe men zich kan aanmelden voor de 
gespreksgroepen.

•	 Op de gemeentepagina in de Nieuwe Meerbode wordt 
het e-maildadres en de aanmeldingsprocedure voor 
gespreksgroepen gepubliceerd

•	 De informatie over dit project komt op de gemeentelijke 
website te staan.

•	

6.3 Bijeenkomst bewoners 19 december 2011
Op 19 december 2011 is speciaal voor bewoners een 
bijeenkomst georganiseerd waarin bewoners van het 
gebied zijn uitgedaagd om hun mening te geven en hun 
wensen te uiten. Hierbij kwamen de volgende punten aan 
de orde.

Algemeen
•	 Mensen wonen met plezier in het gebied.
•	 Eerlijkheid in het proces en bij de afwegingen is een 

belangrijk aspect.
•	 Dingen die in het verleden zijn gebeurd wil men niet 

nogmaals meemaken.
•	 In het algemeen zien de bewoners dat het gebied 

verrommelt en verpaupert. Dat is zonde en zij willen 
graag dat hier iets aan gedaan wordt. Er is wel twijfel 
over een eventueel succes.

•	 De gedachte is dat degenen die iets zouden moeten 
doen, grondeigenaren, ondernemers, zich daartoe niet 
erg geroepen zullen voelen.

•	 Er ontbreekt een gevoel van vertrouwen dat wat er 
nu bedacht gaat worden of dat niet later weer wordt 
herzien. Men heeft sterk de behoefte aan garanties 
(oud zeer).

Recreatie
•	 Hierover was iedereen positief. Maak het open en 

gezellig, vrij toegankelijk voor iedereen.
•	 Zoek aansluiting met het Zijdelmeer.
•	 Te	denken	valt	aan:	fietspaden,	vissen,	wandelpaden,	

varen (diep de sloten daarvoor uit),
•	 kanoroutes (best geinig, kano’s die achter mijn huis 

regelmatig onderste boven gaan), schaatsroutes, 
natuurgebied, (parkachtige) volkstuinen en spelen.

•	 Geen recreatie zoals met waterscooters, geen 
golfbaan (o.i.d dat gehele gebied opeist) en ook geen 
bungalowpark (niet nog meer verkeersbewegingen). 
Men accepteert dat recreatie in het gebied enige 
reuring/drukte met zich mee brengt. Zolang dat binnen 
de perken blijft is dat geen probleem.

•	 De parkeerdruk neemt toe als gevolg van de 
recreatieve functie. Het parkeren moet worden 
opgelost in de randen langs het gebied.

Groen
•	 Een ontwikkeling als de tuin van Bram de Groot zou 

leuk en passend zijn, maar de vraag is wel of je dit ook 
kunt realiseren.

Verkeer
•	 Maak de Vuurlijn autoluw. Maak deze weg alleen 

toegankelijk voor bestemmingsverkeer.
•	 Zorg dat er geen zwaar (vracht)verkeer gebruik maakt 

van de Boterdijk. Handhaaf daar ook op rechts afslaan 
naar Meerwijk.

•	 Hou met het plaatsen van verkeersremmende 
maatregelen rekening met de trillingseffecten op de 
woningen die ernaast liggen.

Bedrijven
•	 Geen (grotere) bedrijven in het gebied.

Financieren
•	 Twee van de drie groepen vonden dat het mogelijk 

moest zijn bijvoorbeeld woningen te bouwen om extra 
geld te genereren om daarmee andere ideeën te 
financieren	(Door	toepassing	van	ruimte	voor	ruimte	
bijv. bij Vuurlijn 27. Daar mogen best woningen ipv de 
kassen om andere ontwikkelingen mogelijk te maken: 
‘ja wij willen dat er wat gebeurt en ja daar mag in 
beperkte mate wat (woningbouw) voor terug. 

•	 Als je bouwt doe het dan ook op plekken waar nu al 
wat staat (dat gesloopt wordt en niet in het huidige 
groen).’
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Algemeen
•	 De overlegavond met de ondernemers is door 

ongeveer 70% van de ondernemers uit het gebied 
bezocht.

Bedrijven
•	 De meeste van de aanwezige ondernemers zitten 

op een locatie waarvan ze aangeven dat er op een 
goede manier een bedrijf is te voeren. De huidige 
kavels lenen zich echter niet goed om het bedrijf te 
moderniseren.

•	 Drie ondernemers hebben ter plaatse een goedlopend 
bedrijf, waarvan er twee tevens een aantal wensen 
hebben:
•	 Eén van hen zou er graag een kas bij willen  

hebben/bouwen.
•	 De ander zou graag een (bedrijfs)woning bij zijn 

bedrijf willen hebben.
•	 Eén ondernemer geeft aan dat voor hem er helemaal 

niets hoeft te veranderen.
•	 Twee ondernemers hebben wanneer ze stoppen met 

het bedrijf voor de periode daarna de volgende ideeën:
•	 De ene zou graag woningen willen bouwen op het 

bedrijfsperceel.
•	 De andere zou het liefst willen blijven wonen en een 

aantal extra woningen voor de familie willen bouwen.

Bestemming
•	 Bijna alle bedrijven hebben een agrarische 

bestemming. Bij verkoop ziet men dit als een
•	 beperking omdat alleen verkocht kan worden aan 

tuinbouwers.

Overlast
•	 Men heeft overlast van jongeren die van de discotheek 

naar de bushalte langs de provinciale weg lopen. 
Een dergelijke soort functie (discotheek) in of om het 
gebied is eigenlijk niet gewenst.

Recreatie
•	 Moet mogelijk zijn mits het de bedrijfsvoering daardoor 

niet wordt belemmerd.

•	 Een aantal bewoners zegt best te willen verhuizen als 
ze een goede prijs krijgen voor hun huis met grond.

•	 De andere groep was daar niet voor. Ook niet voor een 
bungalow park. Eventuele opbrengsten zouden wat 
die groep betreft moeten komen uit bijvoorbeeld een  
natuurcamping, een theehuis, kleinschalige zaken die 
deel uitmaken van het landschap en het functioneren 
van het landschap als natuur- en recreatiegebied 
versterken.

•	 Vanuit de groep wordt ook geopperd om 
ontwikkelingen in de directe omgeving mee te laten 
betalen aan het realiseren van een openbaar natuur- 
en recreatiegebied. Hierbij wordt wel opgemerkt dat 
niet alleen de verdeling van de mogelijke opbrengsten, 
maar ook de bijdragen aan de kosten op een eerlijke 
manier verdeeld moeten worden.

Individuele wensen
•	 Ten aanzien van Boterdijk 136: Ontsluiting liefst direct 

vanaf de Vuurlijn (minder parkeerdruk op Boterdijk en 
het overpad bij 142? vervalt).

•	 Wens om woning nieuw te bouwen maar dan anders 
gesitueerd op de kavel (meer naar achter waardoor 
ook een verbetering van de Stelling van Amsterdam).

•	 Willen best meedenken als de woning op een andere 
plaats meer gewenst is. Hebben daar een investering 
voor over

•	 Er zou sprake zijn van de aanleg van een 
parkeerplaats door Eigen Haard achter een woning 
van een op de avond aanwezige bewoner, terwijl 
hij die grond wil kopen, afspraken had gemaakt, en 
daarvoor een contract was opgesteld. Teleurstelling 
en angst voor de parkeerplaats. Wat is er bekend over 
de plannen van Eigen Haard. De plannen moeten 
meegenomen worden in de ontwikkeling van het 
gebied.

6.4 Bijeenkomst ondernemers 20 december 2011
Op 20 december 2011 is een bijeenkomst speciaal voor 
ondernemers georganiseerd. Het doel van de avond 
was het verkennen van de wensen en ambities van de 
ondernemers in het gebied. Hieronder volgt een kort 
verslag van deze avond.
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Verkeer
•	 De kwaliteit van de weg over de Vuurlijn wordt als zeer 

slecht ervaren. Er zijn parkeerproblemen voor/bij de 
sportclubs	en	fietsen	en/of	wandelen	is	erg	gevaarlijk.

•	 Een oplossing zou kunnen zijn de weg aan de kant 
van de sportvelden her in te richten, bij voorkeur op 
een speelse manier. Bijvoorbeeld met grastegels om 
de parkeerproblemen op te lossen. Hier kan dan ook 
gewandeld worden.

Vervolg(afspraak)
Tijdens de avond is van gedachten gewisseld hoe 
gezamenlijk oplossingen kunnen worden gevonden of 
kansen kunnen worden opgepakt die voor het individuele 
bedrijf niet mogelijk of haalbaar zijn. Hierbij kwamen 
meerdere mogelijkheden naar voren, waarvan gezamenlijk 
is besloten dat de aanwezigen tijdens de komende weken 
hun gedachten daarover laten gaan en dat er in januari 
op terug gekomen wordt. Daarvoor wordt gedacht om een 
extra avond te organiseren om alles nog eens goed door te 
spreken.

Ondertussen wordt ook nagedacht over de eerste 
globale scenario’s voor de op te stellen gebiedsvisie. 
Wanneer daarbij vragen rijzen, kan het zijn dat sommige 
ondernemers tussentijds ook nog even worden benaderd.

6.5 Bijeenkomst grondeigenaren 21 december 2011
Op 21 december 2011 is een bijeenkomst georganiseerd 
voor grondeigenaren, die geen bewoner of ondernemer 
in het gebied zijn. Hierbij zijn de verschillende ambities 
en verwachtingen van deze groep belanghebbenden aan 
de orde gekomen. Hieronder volgt een verslag van deze 
bijeenkomst.

Algemeen
De avond is door ongeveer 70% van de grondeigenaren 
bezocht.

Recreatie
•	 De volkstuinen langs de Vuurlijn zijn een vorm van 

recreatie. De wens van de huidige eigenaar is om dit 
gebruik te legaliseren. Verplaatsing van de volkstuinen 

naar bijvoorbeeld een andere plek binnen het gebied, 
is bespreekbaar als dat bijdraagt aan een beter 
totaalplan.

•	 Ook andere manieren van verbetering van het 
volkstuincomplex zijn voor de huidige eigenaar 
denkbaar:
•	 Meer eenheid en rust op het complex.
•	 Kavels van maximaal 200 m2 (10x20m). De 

meeste huurders zijn vrij optimistisch en komen 
er pas op een later moment achter dat ze een te 
grote kavel hebben en

•	 kunnen deze dan niet bijhouden met verrommeling 
als gevolg.

•	 Eenheid in bouwwerkjes (gereedschapsschuren).
•	 Een kleine gereedschapsschuur heeft de voorkeur 

boven een gereedschapskist (ingewijden weten 
dat hieraan een menselijke oorzaak ten grondslag 
ligt).

•	 Geen staand glas vanwege de kans op 
stormschade; platglas kan wel.

•	 Misschien een centrale voorziening maar dan 
moet eerst goed worden naar het beheer gekeken 
(het wordt snel een rommeltje).

Groen
•	 Landschap Noord-Holland beheert een behoorlijke 

hoeveelheid natuur in Uithoorn (rond de 40 ha.). 
Bijzonder is hier dat in een klein gebied tegen 
verstedelijking aan een zeer divers natuurbeeld te zien 
geeft.

•	 In het projectgebied beheert Landschap Noord-
Holland twee percelen naast elkaar gelegen tegen de 
Watsonweg aan. Het openbaar toegankelijk maken 
van deze beide percelen is niet verstandig omdat 
het een moerasgebied is en er ook een kwetsbare 
vegetatie aanwezig is.

•	 Vereniging de VBC is een club van 9 mensen die een 
kavel langs de Vuurlijn gaat beheren als hobby. De 
vereniging wil dit gezichtbepalende stuk behouden. De 
boomgaard wordt opgeknapt. Er moet een heemtuin 
komen en een deel moet weidevogelgebied worden 
(mogelijk aansluiting bij de percelen van landschap 
NH).
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6.7 Bijeenkomst belanghebbenden 21 maart 2012
Op basis van de input vanuit de verschillende 
bijeenkomsten en gesprekken en de ruimtelijk-
landschappelijke en programmatische analyse heeft 
de gemeente scenario’s opgesteld voor de mogelijke 
ontwikkelrichting van het gebied.

Tijdens de belanghebbendenbijeenkomst van 21 maart 
2012 zijn drie scenario’s en de gevolgen ervan voor de 
ruimtelijke beleving van het plangebied gepresenteerd. 
Voor deze gevolgen waren  bandbreedtes opgesteld. 
De aanwezige belanghebbenden konden binnen die 
bandbreedte de gevolgen beoordelen. De verschillende 
gevolgen met de aan de belanghebbenden gestelde vraag 
staan hieronder beschreven.

OPENBAARHEID - Gebieden die openbaar zijn mag je 
altijd betreden. Op privégebied mag je alleen komen als 
je toestemming krijgt van de eigenaren. Daartussen zijn 
veel vormen van openbaarheid mogelijk. Soms gelden er 
regels. Soms moet je betalen.
Welk vorm van openbaarheid spreekt u het meest aan voor 
dit gebied?

TOEGANKELIJKHEID - Openbaar wil nog niet zeggen dat 
je er ook daadwerkelijk in kan. Dat hangt af of er paden 
zijn. De mate waarin je het gebied kan betreden heeft te 
maken met hoe je het gebied beleefd of hoeveel mensen 
er komen. Hoe toegankelijk zou u het gebied willen laten 
worden?

ZICHTBAARHEID ENTREE - De toegang tot het gebied 
bepaald mede of er ook veel gebruik van het gebied wordt 
gemaakt. Meer verscholen toegangen maken het gebied 
vooral toegankelijk voor mensen uit de directe omgeving. 
Opvallende toegangen trekken ook toevallige passanten. 
Hoe zichtbaar zou u de toegangen van het gebied willen 
maken gelet op de gewenste doelgroep van het gebied?

•	 De wens van de VBC is om vervangende bouw te 
plaatsen ter grote van wat er momenteel staat. Daarbij 
wordt gedacht aan een kantine en een gebouwtje 
voor logies. Het wordt geen bedrijf maar men wil wel 
cursussen en activiteiten kunnen aanbieden aan 
gasten en leden laten overnachten

•	 Openbaar toegankelijk (voor een deel) is een optie. 
Dan moet er wel aan een aantal voorwaarden worden 
voldaan ten aanzien van de toegankelijkheid en 
het onderhoud van de sanitaire voorzieningen. Te 
denken valt aan een pad met picknickplaats en een 
aanlegsteiger voor kano’s.

Bebouwing
•	 De eigenaar van de huidige bouwlocaties aan de 

Boterdijk heeft aangegeven dat verplaatsing van de 
woningen naar een andere locatie (binnen of buiten 
het projectgebied)

•	 bespreekbaar is als daar een meerwaarde voor hem 
inzit.

•	 Er is een voorstel gedaan om een 30-tal 
vakantiewoningen te bouwen in het gebied. Op palen 
of drijvend. Hiermee zou het gebied ook openbaar 
toegankelijk kunnen worden

•	 gemaakt op die plaats. Voor sommige aanwezigen 
bleek dat toch wel even schrikken.

•	 Inventarisatie van wensen en mogelijk programma

6.6 Bijeenkomst ondernemers 23 januari 2012
Op 23 januari 2012 is een extra bijeenkomst georganiseerd 
voor de ondernemers in het projectgebied. Tijdens deze 
avond	is	specifiek	uitleg	gegeven	over	de	‘ruimte	voor	
ruimte regeling’. Hierbij is onder meer duidelijk gemaakt 
dat het een regeling betreft die op vrijwillige basis kan 
worden toegepast en dat het doel van de regeling is om 
bedrijvigheid te saneren op plaatsen waar deze bedrijven 
eigenlijk minder gewenst zijn. Er is duidelijk gemaakt 
dat de eigenaar gecompenseerd wordt door middel van 
bijvoorbeeld opbrengsten uit nieuwe woningbouw in of 
buiten het projectgebied.
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AANTAL EN VORM ENTREES - Als een gebied op 
meerdere plekken wordt ontsloten wordt het meer gebruikt. 
Een brede brug of open hek nodigt daarbij meer uit dan 
een smalle plank over het water of een gesloten klaphek. 
Hoeveel toegangen zouden er volgens u moeten komen 
en hoe uitnodigend moeten deze volgens u zijn?

DE LANDSCHAPPELIJKE DRAGER - De landschappelijke 
drager verbindt alle elementen in het gebied en maakt het 
gebied herkenbaar. 
De ene drager is zichtbaarder dan de andere. De ene 
verbergt de overige functies in het gebied meer dan de 
andere. 
Welke landschappelijke drager past volgens u het beste 
bij de kwaliteiten van het gebied en in hoeverre moeten 
functies verscholen zijn?

DE VUURLIJN - De Vuurlijn is een cultuurhistorisch 
element dat op wereldniveau van belang is. Hij maakt deel 
uit van de Stelling van Amsterdam. Doelstelling van deze 
erkenning is vooral het behoudt ervan. Het grootste ideaal 
is het volledig herstel van de hele Stelling van Amsterdam. 
Wat moet er volgens u gebeuren met de Vuurlijn als 
onderdeel van de Stelling van Amsterdam?

DE WATSONWEG - De Watsonweg verbindt het 
noordelijke en zuidelijke deel van Uithoorn met elkaar. 
Vanaf de weg is het plangebied door het groen niet of 
nauwelijks zichtbaar. Door de bomen heen zijn aan de 
zijde van het Zijdelmeer de woonboten wel zichtbaar. 
Welke beleving zou u het liefst hebben als u over de 
Watsonweg rijdt?

DE BOTERDIJK - De Boterdijk vormt een belangrijk 
cultureel bebouwingslint van De Kwakel. Sommige kavels 
steken diep het plangebied in en de meeste woningen zijn 
georiënteerd op de weg. 
Welke relatie tussen de woningen aan de Boterdijk en het 
gebied past volgens u het beste?

SCHAALGROOTTE BEBOUWING - Aangegeven is dat in 
het gebied beperkte bebouwingsmogelijkheden zijn. Wat 
vindt u de maximaal bebouwingsgrootte voor dit gebied?

SCHAALGROOTTE FUNCTIES - Het gebied kan mogelijk 
in de toekomst gevuld worden met verschillende functies. 
Dit kunnen kleine functies zijn, of grotere functies. Wat vind 
u de maximale grote van een in het gebied te realiseren 
functie?

PASSEND IN LANDSCHAP - Sommige functies voegen 
zich helemaal naar hun omgeving. Andere functies trekken 
alle aandacht naar zich toe. Welke karakter van de functies 
vind u het meest passend in dit gebied? 

GEBRUIKSINTENSITEIT FUNCTIES - Elke functie trekt 
een andere hoeveelheid mensen aan. De hoeveelheid 
functies in het gebied is ook bepalend voor hoe druk het 
in het gebied wordt. Welke intensiteit van gebruik van het 
gebied vind u het meest wenselijk?

PARKEERINTENSITEIT - Elke functie wordt op een eigen 
manier	bereikt.	Naar	de	ene	functie	gaat	men	op	de	fiets,	
naar de andere functies gaat men meestal met de auto. 
Bij de functies moeten dus verschillende voorzieningen 
worden	aangelegd	om	de	auto	te	parkeren	of	de	fiets	
te stallen. Soms kan dit informeel, soms moet het 
georganiseerd. Welke intensiteit van parkeren past volgens 
u het beste bij een toekomstige invulling van het gebied?

INPASSINGSREGELS - Om de kwaliteiten van het gebied 
te handhaven en versterken worden bij het toevoegen 
van functies in het gebied inpassingsregels opgesteld. 
De inpassingsregels hebben vooral betrekking op de 
landschappelijke inpassing van de functies. Dit kunnen 
soepele of strenge regels zijn. 
Hoe streng zijn de regels die u aan uw buren zou willen 
opleggen om de kwaliteit van het gebied te willen 
behouden of versterken?

KWETSBAARHEID FASERING - Sommige invullingen 
van het gebied kunnen plaatsvinden op de huidige 
kavelsstructuur en verdeling van eigendom. Bij de 
ontwikkeling hoeven er ook niet direct aangrenzende 
kavels ontwikkeld te worden. Bij andere functies zijn er 
in de beginfase al verschillende aangrenzende kavels 
nodig om de functies goed te laten functioneren. Hierbij 
ben je afhankelijk van de medewerking van verschillende 
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eigenaren, of de eigenaren gaan het gezamenlijk 
ontwikkelen. Als voor de invulling meerdere kavels of 
eigenaren nodig zijn om er mee te kunnen beginnen 
noemen we dit kwetsbaar voor de fasering: er is meer tijd 
nodig om het gebied te ontwikkelen. Kan er per kavel een 
invulling plaatsvinden is de ontwikkeling in de tijd minder 
kwetsbaar: er is sneller resultaat mogelijk. 
Wilt u liever snel resultaat en een of meerdere 
ontwikkelingen per kavel of mag de ontwikkeling van 
het gebied wat langer duren met de mogelijkheid 
samenhangende invullingen mogelijk te maken?

6.7 Resultaten algemeen
Een groot aantal belanghebbenden hebben hun oordeel 
over de gevolgen gegeven. Er is daarbij een goede 
spreiding van de beoordelingen. Niet elk gevolg heeft 
evenveel beoordelingen gekregen. Het aantal beoordeling 
lag tussen de 11 (Aantal en vorm entrees) en 27 
(Gebruiksintensiteit functie). 

Per gevolg wordt hieronder de conclusies beschreven. 
Over het algemeen hebben de belanghebbenden zich 
duidelijk over de gevolgen uitgesproken. Bij vijf gevolgen 
zijn de meningen verdeeld, maar lijkt er wel een richting 
binnen de bandbreedte bepaald. De conclusie zijn 
ingedeeld naar conclusies met een duidelijke uitspraak en 
conclusies waarbij de meningen verdeeld zijn.

6.8 Resultaten met een duidelijke voorkeur

ZICHTBARE ENTREE (16)
De belanghebbenden hebben een duidelijke voorkeur 
voor verscholen entrees. De entrees moeten vooral niet 
uitnodigend zijn.

AANTAL EN VORM ENTREES (11)
De belanghebbenden hebben een duidelijke voorkeur voor 
een beperkt aantal en minder opvallende entrees. Men wil 
vooral geen brede paden het gebied in.

LANDSCHAPPELIJKE DRAGER (20)
Het is duidelijk dat de belanghebbenden water 
en (natuurlijke) oevers als drager zien voor de 
landschappelijke structuur van het plangebied. Van het 
gebied een aaneengesloten gecultiveerd ingericht gebied 
maken willen de belanghebbenden niet.

DE VUURLIJN (27)
Hierover hebben de belanghebbenden een uitgesproken 
mening. De Vuurlijn moet zo blijven als hij is en volledig 
herstel in de oorspronkelijke staat is zeker niet gewenst.

DE BOTERDIJK (15)
Bij de belanghebbenden is een sterke voorkeur voor een 
sterke scheiding tussen de kavels aan de Boterdijk en 
het er achter liggende gebied. Een zichtrelatie met het 
plangebied moet wel mogelijk zijn. Een verbinding via de 
kavel is duidelijk niet gewenst.

SCHAALGROOTTE BEBOUWING (13)
Er is bij de belanghebbenden een duidelijke voorkeur 
voor kleinere functie-ondersteunende gebouwen. Een 
groot aantal belanghebbenden is tegen grote zelfstandige 
gebouwen.

SCHAALGROOTTE FUNCTIES (15)
Bij de belanghebbenden is een duidelijke voorkeur voor 
kleinere ontwikkelingen ter grootte van een deel van de 
kavel of één hele kavel. Ontwikkelingen die over meerdere 
kavels gaan zijn ongewenst.

PASSEND IN HET LANDSCHAP (21)
De functies in het gebied moeten volgens de 
belanghebbenden passen in het landschap. Meer 
zelfstandige of eigenzinnige functies zijn niet gewenst.

PARKEERINTENSITEIT (23)
Volgens de belanghebbenden moet het plangebied 
vooral	met	de	fiets	en	te	voet	te	bereiken	zijn.	Als	de	
nieuwe functies per auto toegankelijk zijn dan moet het 
parkeren op eigen terrein plaatsvinden waarbij grote 
parkeerterreinen ongewenst zijn.
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KWETSBAARHEID FASERING (15)
Bij de ontwikkeling wordt duidelijk gekozen voor een 
snelle ontwikkeling van het gebied waarbij samen met de 
buren gekeken wordt naar de mogelijkheden. Zowel een 
volledig zelfstandige (individuele) snelle ontwikkeling als 
grotere ontwikkelingen die meer tijd nodig hebben, zijn niet 
gewenst.

6.9 Resultaten waarbij de mening verdeeld zijn 

OPENBAARHEID (19)
Er is een duidelijke stelling dat het gebied niet geheel 
openbaar moet worden. Een deel van het gebied mag 
beperkt of deels openbaar worden. Een groot aantal 
belanghebbenden wil dat de functies privé worden. Een 
vergelijkbaar deel wil dat juist niet.

TOEGANKELIJKHEID (17)
Een aantal belanghebbenden wil dat het gebied niet 
toegankelijk wordt, maar hetzelfde aantal wil dat juist niet 
(dus wel in een bepaalde mate toegankelijk). Over het 
algemeen wil men wel een beperkte toegankelijkheid van 
het gebied. Een hele goede toegankelijkheid is duidelijk 
niet gewenst.

DE WATSONWEG (15)
Over de visuele relatie tussen de Watsonweg en 
het plangebied zijn de mening sterk verdeeld. Een 
meerderheid lijkt de voorkeur te hebben voor het deels 
zichtbaar maken van het plangebied vanaf de Watsonweg.

GEBRUIKSINTENSITEIT FUNCTIE (27)
Over de gebruiksintensiteit van de functies zijn de 
meningen van de belanghebbenden verdeeld. Er 
lijkt een voorkeur te zijn voor gewoon gebruik. Er zijn 
belanghebbenden die voor levendig en intensief gebruik 
zijn, maar ook een grote groep belanghebbend die daar 
juist tegen zijn.

INPASSINGSREGELS (19)
Over het toepassen van inpassingsregels zijn de meningen 
van de belanghebbenden sterk verdeeld. Duidelijk is dat 

er wel behoefte is aan regels. De meerderheid wil daarbij 
een heldere beschrijving van het gewenste beeld en de 
mogelijkheid daar zelf invulling aan te geven, waarbij 
eventueel keuzemogelijkheden worden aangedragen. 
Sterk sturende regels krijgt naast een positieve 
beoordelingen ook negatieve beoordelingen.
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6.10 Resultaten kaarten
De beoordeling van de gevolgen van scenario’s creëerde 
heldere kaders waarbinnen de belanghebbenden hun 
mening hebben kunnen geven. Om een volledig beeld te 
krijgen van wat er speelt hebben belanghebbenden ook 
de mogelijkheid gekregen om op een kaart aan te geven 
hoe zij dachten over de te ontwikkelen gebiedsvisie. De 
resultaten hiervan zijn als volgt onderverdeeld:
•	 Geen goed idee
•	 Aandachtspunt of suggestie
•	 Goed idee 

GEEN GOED IDEE
•	 Camping (hoe kleinschalig ook)

•	 gebied is te klein
•	 geeft (geluids)overlast met name ‘s avonds/’s 

nachts, draagt over het water
•	 rommelig
•	 veel te natte ondergrond (veen) voor tenten

•	 Naam Amstelgroen
•	 Stichting de Kwakel Toen & NU dient een 

geschikte naam in bij B&W

•	 Water
•	 Als het water weg gaat in de vorm van land. 

Behoud het water zoals het nu is, als historisch 
gebied

•	 Skeelerbaan
•	 past niet in dit gebied
•	 in Kudelstaart (op ca. 5 km afstand) ligt al zo’n 

baan
•	 is niet de vraag of wens in de Kwakel
•	 je moet ergens je geld mee verdienen en dat lukt 

echt niet op deze manier

•	 Gebiedsvisie
•	 veel opzetjes zijn niet relevant
•	 veel te veel kosten en te weinig baten
•	 veel verspilling van gemeentegeld

•	 Speeltuin
•	 daar zijn er al genoeg van in Uithoorn: Libellebos, 

Legmeer-West, Evenemententerrein

AANDACHTSPUNT/SUGGESTIE
•	 Veiligheid

•	 graag een afscheiding met breed water zodat 
bezoekers van het gebied niet op privéterrein 
kunnen komen.

•	 Als bewoner kun je varend het gebied in

•	 Algemeen
•	 financiële	haalbaarheid	lijkt	mij	uiteindelijk	

doorslaggevend. Sommige plannen zijn daardoor 
bij voorbaat kansloos.

•	 Historische tuin
•	 deze tuin heb ik nog gemist, een ‘historische tuin’ 

(zoals er vroeger geteeld werd) bij de soorten 
tuinen. Het is een idee
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GOED IDEE
•	 Water

•	 water als centraal thema
•	 verhuur van kano en roeiboten
•	 aansluiting op het Zijdelmeer
•	 kies voor kwaliteit, volg de natuur
•	 water vanwege de historie van het gebied

•	 Historische tuin
•	 ga eens kijken bij de historische tuin in Aalsmeer

•	 Openbaar/beperkt toegankelijk doorsteek Vuurlijn-
Boterdijk
•	 tussen de Vuurlijn en de Boterdijk veel met rust 

laten
•	 wat is er mis met dit gebied
•	 uitbreiding volkstuinen? Kleinschalig is dit goed 

mogelijk
•	 is het gebied niet een ecoverbinding tussen 

Amstelgroen en Zijdelmeer

•	 Recreatie
•	 in dit gebied tussen de woningbouw zou iets voor 

kinderen en ouderen gewenst zijn
•	 een wandelpark
•	 volkstuintjes

•	 Ontsluiting bij de waterpartijen
•	 een wandeldoorsteek van de Vuurlijn naar de 

Boterdijk met beperkte visplekken, steigers en 
picknickplekjes

•	 verkeersluwer maken, de Watsonweg is te druk

•	 Meer moestuinen, behoud kwekerijen en glasteelt
•	 in het gedachtegoed van transition towns zullen 

we ons voedsel dichterbij huis moeten telen
•	 moestuinen geven ook meer gemeenschapszin

•	 Waterverbinding
•	 het zou een mooi idee zijn om een open 

waterverbinding te hebben tussen de vuurlijn en 
het Zijdelmeer

•	 toegankelijkheid voor kano’s

•	 Volkstuinen
•	 deze volkstuinen bewijzen al vele jaren hun functie 

en zijn een sociale en ‘natuurlijke’ functie
•	 duidelijkheid verschaffen is heel belangrijk voor de 

toekomst
•	 volkstuinencomplex zou in de nabije toekomst 

kunnen worden bestuurd door een vereniging, 
in samenwerking met en met instemming van de 
huidige eigenaar. Plannen hiervoor liggen klaar

•	 Natuurwandelroute
•	 in Vinkeveen bij Botshol is een wandelroute over 

een gebied waar bomen, struiken, riet en water 
gecombineerd is.

•	 Natuur, tuinen, park
•	 een combinatie van deze drie mogelijkheden lijkt 

mij een beter idee voor de uitvoering

•	 Principekeuze inrichting tuinen
•	 tuinen vind ik een goed idee omdat het past 

binnen het recreatief karakteren met name het 
idee van moestuinen is heel positief. Mensen 
zijn recreatief en gezond bezig. Inrichtingsregel 
kunnen het aanzicht netjes houden.

•	 Natuurgebied
•	 waarom de kwekerijen niet opkopen zodat je dit 

plan wel kan realiseren en net zo langs een grote 
omweg
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