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De opgave
Voor u ligt het concept van de Gebiedsvisie Boterdijk / 
Vuurlijn. De in september 2009 door de gemeenteraad 
vastgestelde Structuurvisie gemeente Uithoorn is de 
aanleiding voor deze gebiedsvisie. Op basis hiervan is de 
gemeente gestart met de uitwerking van de in deze struc-
tuurvisie beschreven opdracht voor het gebied ‘Langs de 
Vuurlinie’. Dit gebied vormt de overgangszone tussen de 
twee gezichten van Uithoorn: het tuinstedelijke/economi-
sche gezicht en het landelijke gezicht.

De uitwerking heeft betrekking op een deel van deze 
overgangszone: het gebied c2 uit de uitvoeringsagenda 

1 .  I N L E I D I N G

Impressie van het plangebied

van de structuurvisie. Het gebied c2 wordt begrensd door 
de Vuurlijn, de Watsonweg, de Boterdijk en de bebouwing 
aan de Linie. De opdracht zoals deze specifiek voor dit 
gebied in de structuurvisie is beschreven is: ‘het gebied 
tussen Boterdijk en Vuurlijn, natuur en ecologie inventa-
riseren en plan van aanpak opstellen voor dit gebied’. Dit 
rapport bevat de resultaten van deze inventarisatie en 
vormt de basis voor een op te stellen Plan van Aanpak. 
Dit Plan van Aanpak bevat een concrete planning en 
ontwikkelingstrategie, waarbij de financiële mogelijkheden 
van de planontwikkeling worden verkend. De gebiedsvisie 
moet zo concreet zijn dat op basis ervan een eventuele 
bestemmingsplanwijziging kan worden voorbereid en 

Ligging plangebied in Uithoorn
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Visiekaart - Structuurvisie Uithoorn

      Structuurvisie gemeente Uithoorn, september 2009, geactualiseerd november 2010 
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      Structuurvisie gemeente Uithoorn, september 2009, geactualiseerd november 2010 
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er een goede indicatie is van de ruimtelijke kwaliteit en 
inrichtingsmogelijkheden.

Voor het opstellen van de gebiedsvisie zijn de volgende 
doelen gesteld:

• Het versterken/ontwikkelen van de groene, cultuurhis-
torische en ecologische waarden.

• Het versterken/ontwikkelen van de recreatiemogelijk-
heden.

• Waar mogelijk het verplaatsen/saneren van bedrijvig-
heid en kassen voor zover deze een belemmering 
vormen voor de gewenste ontwikkelingen in het gebied 
en de eigenaren hiertoe bereid zijn.

• Het gebied ontwikkelen als verbindende schakel langs 
de Stelling van Amsterdam tussen ‘Amstelgroen’ en 
Zijdelmeer.

Met deze doelen wordt richting gegeven aan de toekomst 
van het plangebied. Het vormt het minimale toetsingskader 
van de gebiedsvisie.

Participatie
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 
gestart 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 mogelijkhe-
den in het gebied en hun rol daarbij. 

In het kader van dit participatietraject zijn drie participa-
tieavonden georganiseerd. Tijdens de eerste participatie-
avond 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 belang-
hebbenden 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 be-
sloten om een ruimtelijk-landschappelijke analyse en een 
programmatische analyse op te stellen. Zoals gewenst is in 
deze analyse duidelijk geworden wat de essentiële ruim-
telijke en landschappelijke kwaliteiten van het gebied zijn 
en welke functies daar op welke manier kunnen worden 
ingepast. Tijdens de derde participatieavond zijn deze ana-
lyses 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.
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Begrenzing plangebied
Het plangebied omvat het gebied tussen de Boterdijk 
en de Vuurlijn. Meer gedetailleerd wordt het plangebied 
begrensd door de as van de wegen Vuurlijn, Watsonweg 
en Boterdijk, de kavelgrens tussen Boterdijk 146 en 148, 
de zuidzijde van de Ringvaart langs de Vuurlijn tot aan de 
Ringdijk. De plangrens is op de luchtfoto afgebeeld.

Leeswijzer
Deze gebiedsvisie bestaat uit twee rapporten. Een 
hoofdrapport dat als zelfstandig leesbaar document de 
gebiedsvisie bevat en een achtergronddocument waarin 
randvoorwaardenkaarten, een ruimtelijke-functionele en 
programmatische analyse, ruimtelijke gevolgen van het 
programma en de resultaten van de participatie zijn opge-
nomen. Dit document is het hoofdrapport.

Hoofdstuk 2 van dit rapport beschrijft de huidige situatie 
van het plangebied. Naast het vigerend beleid voor het 
gebied wordt in de ruimtelijke analyse ingegaan op de 
geschiedenis en de huidige ruimtelijk-functionele situatie 
van het gebied.

In hoofdstuk 3 wordt vervolgens op basis van het partici-
patieproces het wenselijke programma besproken aan de 
hand van de daarbij behorende ruimtelijke gevolgen.
In het daarop volgende hoofdstuk wordt de gebiedsvisie 
besproken. Eerst wordt een ruimtelijk kader geschetst op 
hoofdlijnen. Vervolgens worden per deel van de visie de 
randvoorwaarden voor toekomstige ontwikkelingen be-
schreven.

Daarna wordt in hoofdstuk 5 ingegaan op de uitvoering van 
de visie. Hierbij wordt niet alleen het initiatief van eigena-
ren beschreven, maar ook financieringsmogelijkheden en 
de rol van de gemeente.

In het laatste hoofdstuk wordt teruggekeken op het plan-
proces en de betrokkenheid van de belanghebbenden. 
Tevens wordt een doorzicht geboden op het vervolgproces.
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Met het Bestemmingsplan Vuurlijn 17 wordt op de betref-
fende kavel de bestemming glastuinbouw vervangen door 
grondgebonden veehouderij en hobbymatig agrarisch 
gebruik.

Invloedsfeer Schiphol
Het plangebied ligt binnen de invloedssfeer van de lucht-
haven Schiphol en dit legt diverse beperkingen op voor de 
ontwikkeling van het gebied. Zo valt het gebied voor een 
groot deel binnen de 20 Ke-zonering zoals destijds opge-
nomen in de Nota Ruimte. In dit gebied mag slechts onder 
randvoorwaarden nieuwe geluidsgevoelige bebouwing 
gerealiseerd worden. Binnen het in de Provinciale Verorde-
ning aangewezen bestaand bebouwd gebied (BBG) is het 
mogelijk nieuwbouw of vervangende nieuwbouw te ple-
gen. 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.

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 hoogtebe-
perking tot 70 meter en in het meest zuidelijke deel een 
hoogtebeperking tot 82,5 meter. Het ligt niet in de verwach-
ting 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. 

2 . H U I D I G E  S I T U AT I E

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.

De beschrijving van de huidige situatie gebeurt aan de 
hand van een ruimtelijk-functionele analyse en het voor de 
locatie vigerend beleid. In het bij deze gebiedsvisie beho-
rend achtergronddocument is de gehele ruimtelijk-functi-
onele analyse en zijn alle bij de inventarisatie behorende 
randvoorwaardenkaarten opgenomen.

Vigerend beleid
Voor deze gebiedsvisie 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 randvoorwaarden-
kaarten. Deze kaarten zijn opgenomen in het bij deze ge-
biedsvisie horende achtergronddocument. In dit hoofdstuk 
worden de randvoorwaarden kort beschreven en worden 
alleen die kaarten getoond die nodig zijn als toelichting op 
de tekst. Voor meer uitgebreide informatie over het vige-
rend beleid wordt verwezen naar de inventarisatienota en 
de daarbij behorende kaarten in het achtergronddocument.

Bestemmingsplannen
In het gebied zijn drie bestemmingsplannen geldig. Het 
Bestemmingsplan Landelijk gebied vastgesteld door de 
Raad in 2005 vormt de onderlegger van de bestemmingen. 
Dit bestemmingsplan kent een beperkt aantal en vooral 
agrarische bestemmingen. Deze bestaan uit agrarische 
doeleinden voor glastuinbouw en voor grondgebonden 
veehouderij. Daarnaast kent het bestemmingsplan bestem-
mingen voor woondoeleinden en op twee locaties bedrijfs-
bestemmingen (stoffeerderij en aannemersbedrijf).

Voor diverse locaties aan de Boterdijk zijn met het Bestem-
mingsplan Boterdijk wijzigingen op het bestemmingsplan 
Landelijk Gebied doorgevoerd. De woningcorporatie heeft 
plannen voor nieuwbouw en heeft op de betreffende plek-
ken zijn oude woningen gesloopt. 
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Kabels en leidingen

Hoge druk gasleiding

20Ke-zone en BBG

20KE-zone
Bestaand bebouwd gebied onder 20KE-zone
Bestaand bebouwd gebied (niet onder 20KE-zone)

Legenda

Overzicht Rijks- en Provinciaal beleid woningbouw t.o.v. LIB, 20e zone en Prov. verordening

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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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 waar-
door voor het hele plangebied de beperking zal gelden.

Hinderzones
In het gebied zijn verschillende elementen aanwezig met 
een hinderzone die beperkingen leggen op de realisatie 
van bijvoorbeeld woningen of andere hindergevoelige be-
bouwing. Zo bevindt zich op de kavel van Vuurlijn 13 een 
propaantank. Deze heeft een hinderzone van 20 meter.

Ook kassen hebben een hinderzone. Om binnen deze 
zone te bouwen is een vergunning nodig.

Door het gebied liggen onder de grond diverse kabels en 
leidingen. De meeste leidingen hebben betrekking op huis-
aansluitingen. Alleen de hoofdgasleiding heeft een beper-
king 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 gebou-
wen waar mensen frequent aanwezig zijn (zoals woningen 
en kantoren) van 3,5 meter.

Cultuurhistorische waarden
Het gebied heeft een aantal beperkingen door de aanwe-
zigheid 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 mo-
derne 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 Am-
sterdam aan te wijzen als Nationaal Landschap. De Provin-
cie is het verantwoordelijke orgaan voor het behoud en de 
ontwikkeling ervan. De Provincie heeft daarom het Provin-
ciaal Beeldkwaliteitsplan (pBKP) Stelling van Amsterdam 
opgesteld. Het pBKP is een bijzonder en nieuw beleidsin-
strument dat ruimte geeft om nieuwe ontwikkelingen nabij 
de Stelling van Amsterdam te sturen en te faciliteren. Daar-
bij 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.

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 (wonin-
gen, bedrijfsterreinen, infrastructuur).
Uitzondering hierop is incidentele bebouwing om de ruimtelijke kwali-
teit van de Stelling van Amsterdam te verbeteren. De bebouwing 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 
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agrarische bebouwing geldt tevens de leidraad omgevingsbeleid. Ver-
nieuwing 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) inundatiegebieden 
in het landschap zichtbaar maken.
Verdichting van bestaande bebouwingslinten is toegestaan, mits pas-
send in het landschap en de bestaande bebouwingsintensiteit van het 
lint.
Bijzondere aandacht heeft de blijvende herkenbaarheid van Stel-
lingdijken die specifiek voor de Stelling zijn aangelegd. Dit zijn de 
Liniewal Liebrug-Liede (gemeente Haarlemmerliede), de Geniedijk in 
de Haarlemmermeerpolder1 (gemeente Haarlemmermeer), 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 – Zuid-
wijkermeer (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 hoofdverdedi-
gingslijn.

De gemeente heeft in zijn archeologiebeleid de overige 
cultuurhistorische waarden van het gebied in kaart ge-
bracht. Zo is er voor het hele plangebied een middelhoge 
verwachting voor archeologische vondsten. Voor de 
ontginningsassen Boterdijk en Vuurlijn is speciaal aange-
duid dat er archeologische verwachtingen zijn. Bij ontwik-
kelingen 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 archeolo-
gische 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 

Archeologie

Stelling van Amsterdam

Ontginningsas (archeologie verwachtingen)

Hoge verwachting (archeologie)

Middelhoge verwachting (archeologie)

Lage verwachting (archeologie)

Nationaal landschap Stelling van Amsterdam

Kernzone Hoofdverdedigingslijn (100m weerszijde)

Kernzone Schootscirkels (1000 meter rondom fort)
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Ten zuiden van het plangebied ligt de Uithoornse polder. 
De niet bebouwde delen zijn aangewezen als weidevogel-
leefgebied. Hiervoor gelden vergelijkbare regels als voor 
de EHS.

verwachting vooral ingezet wordt op de beschrijving van de 
beeldkwaliteit van de meest beeldbepalende delen van de 
gemeente Uithoorn.

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 water-
kwaliteitsgebied. Dat betekent dat al het water in het plan-
gebied 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 waterber-
ging. De opgave voor waterberging zit vooral in de lage 
delen van Uithoorn.

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 be-
scherming van deze functie liggen er aan weerszijden van 
de dijk beschermingszones. In deze zones mogen geen 
ontwikkelingen plaatsvinden zonder deze getoetst te heb-
ben 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 water-
systeem.

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 bescher-
ming van de EHS betekent niet dat bijvoorbeeld woning-
bouw 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 heb-
ben. De schadelijke effecten van de activiteit op de natuur 
moeten bovendien worden gecompenseerd. Ook hierover 
zijn in de spelregels afspraken gemaakt.

Weidevogelleefgebied en EHS

Kernzone waterkering 

Binnenbeschermingszone

Buitenbeschermingszone

Weidevogelleefgebied

EHS

Waterkering Vuurlijn (Legger waternet 13-12-2012)
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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 boerener-
ven. Het natte veenlandschap wordt ontgonnen vanaf deze ontgin-
ningsbasis en heeft een oost-westoriëntatie. De Boterdijk vormt een 
tweede ontginningslint haaks op de Kleine Drecht. Het ruimtelijk beeld 
wordt bepaald door de verspreid liggende 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.

Landschapsbeeld ca 1850 Landschapsbeeld ca 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 maken de Ringdijk en 
Ringvaart deel uit van de Stelling van Amsterdam. De Stelling heeft 
aanvankelijk een herkenbaar profiel en dient een belangrijk 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 naast-
gelegen polders.

Door de demping van het noordelijke deel van de Kleine Drecht krij-
gen de Drechtdijk en de Boterdijk een meer doorgaand karakter. De 
bebouwing langs beide dijken smelt samen tot een aaneengesloten 
bebouwingslint. De Boterdijk krijgt hiermee als ontginningsbasis een 
belangrijkere rol.

Het ruimtelijk beeld wordt in deze periode sterk bepaald door het con-
trast tussen de veenontginningen op de ‘bovenlanden’ en de efficiënte 
verkaveling van de drooggemalen polders. Het plangebied ligt inge-
klemd tussen de Boterdijk als ontginningsbasis en de Ringdijk (Stelling 
van Amsterdam) die de scheiding vormt tussen de ‘bovenlanden’ en de 
nieuw aangewonnen polders.
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Ruimtelijke analyse
De ruimtelijke analyse is opgebouwd uit drie onderdelen:

• De historisch-landschappelijke analyse
• De ruimtelijke analyse van de omgeving van het plan-

gebied
• De ruimtelijke analyse 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 hiermee, het veranderende grondgebruik. 
Daarnaast wordt duidelijk welke plek het plangebied in-
neemt binnen het karakteristieke landschap.

In de ruimtelijke analyse van de omgeving wordt de om-
geving van het plangebied uiteengerafeld en gedetailleerd 
onderzocht. Hierbij worden de randen van het plangebied 
uiteengezet aan de hand van het ruimtelijk beeld, de func-
tie en de cultuurhistorie. 

In de ruimtelijke analyse van het plangebied worden de 
ruimtelijke en functionele karakteristieken van het plange-
bied gedetailleerd geanalyseerd en gepresenteerd. Het 
huidige grondgebruik en de ruimtelijke verschijningsvorm 
van het plangebied spelen hierin een belangrijke rol.

Historisch-landschappelijke analyse
De historisch-landschappelijke analyse bestaat uit een 
reeks van drie historische kaartbeelden: 1850, 1900 en 
2000. In deze reeks wordt de ontwikkeling van het onder-
liggende landschap uiteengezet en wordt duidelijk gemaakt 
hoe het landschappelijk beeld van het plangebied zich 
hierbij heeft ontwikkeld.

Ruimtelijk analyse omgeving
In de ruimtelijke analyse van de omgeving van de Boterdijk 
en de Vuurlijn wordt het gebied geanalyseerd in relatie 
tot zijn omgeving. Hierbij worden de cultuurhistorische 
structuren en de ontginning van het gebied uiteengezet. 
Daarnaast wordt een beeld geschetst van de recente 
grootschalige ontwikkelingen rondom het plangebied. 
De verschillende ontginningsbases van het gebied en de 
grootschalige ontwikkelingen vormen samen de begren-

Landschapsbeeld ca 2000 (heden)

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 ontwik-
keld 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 verschillende nieuwe kleinschalige functies in het gebied geïntrodu-
ceerd, zoals volkstuinen en het houden van dieren op kleine ‘landjes’.

Door het droogmaken 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 daarom ter hoogte van het plangebied een afwijkend 
karakter.

Met de aanleg van de Watsonweg worden de ‘bovenlanden’ ten westen 
van het plangebied doorsneden. Het ruimtelijk beeld van de doorsnij-
ding 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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zing van het plangebied en bepalen het ruimtelijk beeld 
van de randen.

Ontginning
De landschappelijke ‘onderlegger’ van het plangebied 
wordt bepaald door de ontginningsgeschiedenis van de 
‘bovenlanden’. De ‘bovenlanden’ zijn ontgonnen vanaf 
de stroomruggen langs de waterstromen. Ter plaatse van 
het plangebied zijn de ‘bovenlanden’ ontgonnen vanaf de 
natuurlijke verhogingen langs de Kleine Drecht en de Bo-
terdijk. De verkavelingsrichting ligt hierbij haaks op beide 
ontginningsbases. 

Huidige situatie plangebied

De Boterdijk vormde aanvankelijk een tweede ontgin-
ningsbasis, haaks op de Kleine Drecht. Aan de achterzijde 
van de kavels aan de Kleine Drecht verdraait de verka-
velingsrichting en liggen de kavels haaks op de Boterdijk. 
Ter plaatse van deze verdraaiing in de verkavelingsrichting 
verandert het karakter van de landschappelijke ondergrond 
en het grondgebruik. De verandering van de verkaveling 
zorgt voor een aantrekkelijke afwisseling in het ruimtelijk 
beeld aan de noordzijde van het gebied.

Na de droogmaking van de omliggende polders is het 
noordelijke deel van de Kleine Drecht gedempt. Ten 
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Aan de westzijde van het plangebied ligt de woonbuurt de 
Linie. De ruimtelijke structuur volgt de verkavelingsrich-
ting. De bestaande sloten zijn gedeeltelijk opgenomen in 
de woonbuurt. De bebouwing oriënteert zich naar buiten, 
waardoor een relatie met het landschap ontstaat.

De grootschalige ontwikkelingen zijn vanwege hun uit-
straling en positie beeldbepalend voor het plangebied en 
vormen een opvallend contrast met het kleinschalige land-
schap binnen het plangebied.

Randen van het plangebied
Het ruimtelijk beeld van de randen van het plangebied 
wordt bepaald door het samenspel van cultuurhistorische 
structuren die de ontginning van het gebied bepalen en de 
recente grootschalige ontwikkelingen buiten het plange-
bied. Het plangebied wordt aan de noord- en zuidzijde om-
sloten door herkenbare cultuurhistorische lijnen: de Vuurlijn 
en de Boterdijk. De grootschalige ontwikkelingen langs de 
randen van het plangebied vormen door hun hoogte en 
zichtbaarheid een herkenbare ruimtelijke begrenzing van 
het plangebied. De belangrijke grootschalige ontwikkelin-
gen zijn: de woonbuurt rondom de Linie, het sportcomplex 
ten noordwesten van de Vuurlijn, Park Krayenhoff en de 
Watsonweg ten oosten van het plangebied.

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.

Het samenspel van de cultuurhistorische structuren en 
de grootschalige ontwikkelingen vormen een herkenbare 
begrenzing van het plangebied die vanuit het gebied goed 
zichtbaar is. De volgende herkenbare randen worden 
onderscheiden:

Lintbebouwing Boterdijk
Het verdichte lint langs de Boterdijk vormt een herken-
bare ruimtelijk-landschappelijke en functionele begrenzing 
van het plangebied. De kavels aan de achterzijde van de 
Boterdijk hebben nog steeds een sterke landschappelijke 

noorden van het gebied is rond 1900 de Stelling van 
Amsterdam gerealiseerd. De Vuurlijn vormt een opvallend 
dijklichaam op de overgang tussen de ‘bovenlanden’ en de 
laaggelegen polders. De kavels zijn, na de aanleg van de 
Stelling van Amsterdam, ontsloten op de Vuurlijn.

Het ruimtelijk beeld van twee ontginningsbases verschilt 
sterk. Langs de Boterdijk is het lint geleidelijk verdicht en is 
een herkenbaar en samenhangend bebouwingslint ont-
staan. Langs de Kleine Drecht/Vuurlijn liggen erven waarop 
vrijstaande bebouwing staat. Het beeld is meer open.

Grootschalige ontwikkelingen
Rondom het plangebied zijn recent relatief grootschalige 
ruimtelijke ontwikkelingen toegevoegd aan het landschap. 
Langs de randen zijn woonbuurten en een sportcomplex 
gerealiseerd of in ontwikkeling en zijn wegen aangelegd. 
Vanwege hun afwijkende schaalgrootte en functie hebben 
deze ontwikkelingen grote invloed op de ruimtelijke bele-
ving van het plangebied.

Ten noorden van de het plangebied wordt, onder aan het 
dijklichaam van de Stelling van Amsterdam, Park Krayen-
hoff ontwikkeld. De woonbuurt ligt in de laaggelegen polder 
en oriënteert zich op de openbare ruimten aan de binnen-
zijden van de buurt. De woningen liggen hiermee met de 
achterzijden naar de stelling. 

Het sportcomplex ten noordoosten van de Stelling van Am-
sterdam wordt omzoomd door stroken bos. Het ruimtelijk 
beeld langs de stelling wordt bepaald door hoogopgaande 
bomen. De bomen zijn zichtbaar vanuit het plangebied en 
bepalen daarmee het ruimtelijk beeld.

De Watsonweg vormt aan de oostzijde van het plangebied 
een belangrijke verbinding tussen de N201 en de Meerwijk 
en De Kwakel. De Watsonweg doorsnijdt het landschap 
van de ‘bovenlanden’ als zelfstandige infrastructurele een-
heid. Het profiel van de Watsonweg bestaat uit een brede 
rijweg, die in het ruimtelijk beeld ondergeschikt is aan de 
herkenbare verkaveling en de natuurlijk ingerichte kavels. 
Het beeld wordt bepaald door hoog opgaand groen. Ten 
oosten van de weg ligt, verscholen achter het groen, een 
cluster woonboten.
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Ruimtelijke ontwikkelingen rondom het plangebied

Park Krayenhoff aan de rand van het plangebied
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relatie met deze ontginningsbasis. Door de verdichting van 
het lint is er bijna geen visuele relatie meer met het open 
weidegebied ten zuiden van de Boterdijk. Het plangebied 
ligt achter het lint. Het beeld van de achterzijde van het lint 
wordt bepaald door de schuren en andere opstallen achter 
op de kavels aan de Boterdijk.

De Vuurlijn, Park Krayenhoff en sportcomplex Amstelpark
De Stelling van Amsterdam is een belangrijk cultuurhis-
torisch element. Het beeld van de stelling wordt bepaald 
door het dijklichaam en de ringvaart langs de dijk. De dijk 
vormt een herkenbare landschappelijke structuur. De ring-
vaart heeft aan de westzijde van het plangebied een vaste 
breedte en is herkenbaar als doorgaande waterstructuur. 
Aan de oostzijde van het plangebied verbreedt de Ring-
vaart zich waardoor, binnen het plangebied, een ‘eilan-
denstructuur’ ontstaat. De ringvaart wordt hiermee minder 
sterk beleefbaar. Op de overgang naar het Zijdelmeer 
ontstaat een meer natuurlijk landschap.

Aan de noordzijde van de Vuurlijn liggen het sportpark en 
het woongebied Park Krayenhoff. Het opgaande groen op 
het sportpark en de opvallende bebouwing van Park Kray-
enhoff versterken de begrenzing van het plangebied. 

De woonbuurt rondom de Linie
De woonbuurt 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. Hierdoor heeft 
de woonbuurt een sterke relatie met zijn omgeving. Dit 
wordt versterkt door de langzaamverkeersroute binnen de 
buurt, die de Vuurlijn verbindt met de Boterdijk.

De Watsonweg
De ecologisch ingerichte kavels van 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 vormt een 
herkenbare doorsnijding van het landschap van de ‘boven-
landen’. Daarmee wordt de omliggende natuur beleefbaar. 
In de huidige situatie wordt de beleving nog beperkt door-
dat de Watsonweg wordt ‘ingepakt’ door opgaand groen. 
Rondom de Watsonweg ligt een belangrijke kans om de 

beleving van het landschap te versterken. Hierbij moet wel 
rekening worden gehouden met de zichtbaarheid van de 
woonboten ten oosten van de Watsonweg.

Ruimtelijke analyse plangebied
Het plangebied wordt omsloten door herkenbare randen. 
Het gebied zelf wordt gekenmerkt door een aantal verschil-
lende ruimtelijke karakteristieken. Deze worden uiteenge-
zet aan de hand van de volgende thema’s: kavelbreedte 
en sloten, grondgebruik en functies en het ruimtelijk en 
functioneel beeld.

Kavelbreedte en sloten
Het ruimtelijk beeld van de verkaveling van de ‘bovenlan-
den’ wordt bepaald door de relatief smalle kavels die van 
elkaar worden gescheiden door brede sloten. Binnen het 
plangebied verdraait de verkavelingsrichting. In samen-
hang met deze verdraaiing verandert ook het ruimtelijk 
beeld. Dit wordt vooral veroorzaakt door de verschillen in 
de verhouding tussen de kavelbreedte en de sloten.

De verkavelingsrichting aan de westzijde van het plan-
gebied ligt haaks op de Vuurlijn. De kavels zijn vooral in 
gebruik voor kleinschalige tuinbouw. Vanwege dit grond-
gebruik zijn de oevers beschoeid. De scheidende sloten 
zijn daardoor relatief smal. De kavels zijn breed en efficiënt 
ingedeeld. Door deze verhouding tussen de kavelbreedte 
en de sloten heeft dit deel van het plangebied het karakter 
van een productielandschap, waarin efficiënt grondge-
bruik centraal staat. De Ringvaart langs de Vuurlijn heeft 
aan deze zijde van het plangebied een vaste breedte en 
vormt een ruimtelijke eenheid met het dijklichaam van de 
Vuurlijn. De kavelsloten zijn in het ruimtelijk beeld onderge-
schikt aan deze Ringvaart. 

De verkavelingsrichting aan de oostzijde van het plan-
gebied ligt haaks op de Boterdijk. De kavels hebben een 
meer gevarieerd grondgebruik. De oevers zijn onbe-
schermd en hebben een natuurlijke uitstraling. Door de 
afwezigheid van de oeverbescherming wordt het kleine 
verschil tussen maaiveldhoogte en het water duidelijk 
zichtbaar. De sloten zijn relatief breed en verbreden zich 
op een aantal plekken. De kavels hebben een onregelma-

Ruimtelijk beeld Stelling van Amsterdam
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Huidige slotenpatroon
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tige vorm en zijn smal. Door deze verhouding tussen het 
water en de kavels wordt het water beleefbaar in het plan-
gebied. De breedte van Ringvaart varieert sterk, waardoor 
langs de Vuurlijn een ontspannen beeld ontstaat. Dit gaat 
ten koste van de beleving van het water en de Vuurlijn als 
eenheid. In oostelijke richting, op de overgang naar het Zij-
delmeer, verandert de verhouding tussen de kavelbreedte 
en de breedte van het water in samenhang met het grond-
gebruik. Hierdoor ontstaat een herkenbare samenhang met 
het gebied rond het Zijdelmeer.

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, waar-
mee wordt aangesloten op het grondgebruik in de omge-
ving.

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 volkstui-
nencomplex. Het ruimtelijk beeld van deze kavel wordt 
bepaald door verspreid staande kleine schuren en kas-
sen 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 oostzijde van het plangebied worden 
gekenmerkt door een grote variatie in het grondgebruik. 
Binnen het plangebied liggen, aansluitend op het tuinbouw-
gebied 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 verschil-
lende kleinschalige agrarische functies en tuinbouwfunc-
ties geïntegreerd in het gebied. Het kleinschalige grond-
gebruik bepaalt 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.

Het grondgebruik aan de westzijde van het gebied vertoont 
een sterke samenhang en heeft een herkenbare relatie 
met het omliggende tuinbouwgebied rondom Aalsmeer. 
Aan de oostzijde sluit het grondgebruik aan op het na-
tuurgebied rondom het Zijdelmeer. Tussen beide functies 
in vormt het grondgebruik een overgang, waarin verschil-
lende kleinschalige functies zijn ingepast. Het integreren 
van nieuwe kleinschalige functies is mede bepalend voor 
de ruimtelijke kwaliteit van het gebied. In de huidige situ-
atie is de 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 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 

Ruimtelijk-functioneel beeld

van de kavels wordt bepaald door de afwisseling van kas-
sen, open grondteelt en schaduwhallen. Tussen de tuin-
bouwkavels ligt één kavel die in gebruik is als volkstuinen-
complex. 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 het afval en de opslag het 
beeld bepaalt.

Het ruimtelijk beeld van de verkaveling aan de noordwest-
zijde van het plangebied wordt bepaald door de beperkte 
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Bebouwing, groen en ruimten

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 bos-
stroken 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 verkavelings-
richting haaks op de Boterdijk. De kavels hebben een 
opvallende menging van kleinschalige functies. Het ruim-
telijk 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 de 
Ringdijk liggen aan de westzijde een aantal kassen. Daar-
naast bestaat het grondgebruik uit grasland en kleinscha-
lige 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.
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Bebouwing, groen en ruimten ingedeeld naar sferen

Ruimtelijke sferen en overgangen
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In oostelijke richting zijn de kavels vooral in gebruik als 
grasland. Verspreid liggen hier kleine volkstuinencom-
plexen. Het ruimtelijk beeld is hier kleinschaliger en bestaat 
uit kleine ruimten die aan elkaar geschakeld zijn. Hierdoor 
wordt de coulissewerking van het landschap beleefd.

Verder ten oosten wordt het ruimtelijk beeld meer bepaald 
door het opgaande groen. Het groen omsluit kleinscha-
lige 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 Amster-
dam vormt de opgaande beplanting een opening naar de 
bebouwing van Park Krayenhoff. De zichtbaarheid van de 
‘grootschalige’ bebouwing langs de randen van het plange-
bied versterkt de relatie met de omgeving.

Binnen de functionele en ruimtelijke overgang ontstaan 
verschillende sferen. Het karakter van het plangebied ver-
andert over een korte afstand vrij snel. Hiermee verandert 
de beleving van het landschap en wordt de kleinschalig-
heid benadrukt.

Eigendommen
Het kaartbeeld van de eigendomssituatie binnen het plan-
gebied 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 als de achterlig-
gende 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 eigendom-
men zijn aan de zijde van de Boterdijk veel afwisselender 
dan aan de zijde van de Stelling van Amsterdam.

Conclusies, aanbevelingen en bedreigingen
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 be-

Verdeling van eigendommen in het plangebied

dreigingen voor de toekomstige ontwikkeling van gebied. 
Op basis van de ruimtelijke analyse worden een aantal 
aanbevelingen gedaan. De aanbevelingen zijn nader uitge-
werkt in de voorgestelde scenario’s. Op basis van de ana-
lyse zijn ook bedreigingen voor het gebied geconstateerd. 
De visie moet richting geven in het afwenden hiervan. De 
conclusies, de bijbehorende aanbevelingen en bedreigin-
gen worden hieronder puntsgewijs beschreven.

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

door de Stelling van Amsterdam en het verdichte be-
bouwingslint 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) van het 
gebied.

• 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 van-
wege het kleinschalige grondgebruik. Dit kan resulte-
ren in verrommeling van het ruimtelijk beeld.
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• 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 

(drie sferen in een klein gebied) moet er aandacht wor-
den besteed aan het creëren van een werkbaar kader.

• De toekomstontwikkeling baseren op de landschappe-
lijke kwaliteiten van het gebied.

• Verbetering van de ontsluiting van het gebied (parkeer-
gelegenheid en toegankelijkheid!).

• Verbetering van de toegankelijkheid van het plange-
bied (en het aanbrengen van variatie in de toeganke-
lijkheid).

• 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 zo-
wel de woonbuurt Park Krayenhoff als 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 Zijdel-
meer grote kansen voor de ontwikkelingen binnen het 
plangebied.

Bedreigingen
De tuinbouw binnen het plangebied staat onder grote 
economische, functionele en ruimtelijke druk. De ontwik-
keling van nieuwe functies in het gebied kan grote conse-
quenties 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 schu-
ren). 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 geleid 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 wille-
keurige functieverandering zich doorzet verliest het gebied 
zijn herkenbaarheid en kwaliteit. Als dit proces zich steeds 
verder doorzet, dan wordt het steeds moeilijker het te ke-
ren of bij te sturen.

Relatie met het woongebied Park Krayenhoff
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3 .  P R O G R A M M A

De gebiedsvisie richt zich op de gewenste toekomstige 
ruimtelijke en functionele ontwikkeling van het plangebied. 
In de analyse zijn de ruimtelijke kwaliteiten van het plan-
gebied beschreven. In dit hoofdstuk worden de mogelijk-
heden voor de functionele ontwikkeling onderzocht. Hierbij 
gaat het uiteindelijk niet om welke functies wel of niet 
mogen, maar om wat de ruimtelijke en functionele gevol-
gen van de functies zijn en of die gevolgen in het gebied 
gewenst zijn.

Om deze gevolgen te onderzoeken zijn op basis van de 
bewonersparticipaties mogelijke functies voor het gebied 
benoemd. Deze functies konden in drie thema’s worden 
verdeeld. Om de gevolgen van de functies te onderzoeken 
zijn per thema zijn de functies op het plangebied geprojec-
teerd. Dit heeft geresulteerd in drie thematische scenario’s.

De functies
De programmatische analyse omvat een onderzoek naar 
de functies die mogelijk in het gebied tot ontwikkeling kun-
nen komen. Hierbij zijn 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 (ontslui-

ting, parkeergelegenheid, afstand tot andere functies, 
enzovoorts).

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

wegingen, toename parkeerbehoefte, toename ge-
luidshinder of andere milieuhinder).

De verschillende functies zijn 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 volgende functies zijn in de analyse onderzocht:

• Kamperen bij de boer / mini-camping 
• Natuurcamping
• Natuurspeelplaats
• Vissen
• Laarzenpad / wandelpad
• Trimparcours
• Volkstuinen
• Tuinen (volkstuinen, siertuinen, kweektuinen)
• Vakantiewoning
• ‘bed & breakfast’ / restaurant
• Pitch & putt-baan
• Ligweide / zonnen

De programmatische analyse is in zijn geheel opgenomen 
in het achtergronddocument.

Door te kiezen voor functies die goed passen in het klein-
schalige 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 auto-
matisch in dat een grootschalig woonprogramma, bedrij-
ven met bedrijfsgebouwen of gebouwde niet recreatieve 
voorzieningen niet in het gebied passen. Bebouwing die 
hoort bij de groene en recreatieve functies is toegestaan, 
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Abstracte weergave van huidige situatie als onderlegger voor de scenario’s



35

Deze moet wel passen in de beoogde landschappelijke 
kwaliteit.

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 door de ecologische hoofd-
structuur (EHS) te versterken en duurzame verbindingen te 
creëren.

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 kwets-
baarheid van het kleinschalige landschap. De verhouding 
tussen water en groen en de afwisseling van meer open 
delen en meer besloten 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 zicht-
baar in het westelijk deel van het plangebied. Gezonde 
bedrijven worden afgewisseld met in onbruik geraakte en 
vervallen kassen.

Een belangrijke conclusie uit de programmatische ana-
lyse 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 onderwer-
pen 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 gevolgen van 
de functies binnen de scenario’s:

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

Op de volgende pagina worden de drie scenario’s beschre-
ven en verbeeld. Op basis van een abstracte weergave 
van de huidige situatie zoals weergegeven op de tegen-
overliggende pagina wordt een theoretisch beeld geschetst 
van de ontwikkeling van het gebied volgens een van de 
drie thema’s. Naast de verbeelding op kaartbeeld zijn veel 
referentiebeelden van passende functies en een principe 
doorsnede over het plangebied opgenomen.



36

Natuurontwikkeling

Natuurspeelplaats

Vlonders aan de randen Vlonders aan de randen Gemaaide sporen Vlonderpad

Vlonderpad Uitkijkplaats/bezoekerscentrum FolliesLaarzenpad

Picknickplekken Vissen Natuurcamping

Natuurontwikkeling Sprokkelpaden Bevaarbaar water

Principe doorsnede van de inrichting van het plangebied (oost-west)
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Thema 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 ont-
wikkeld. Het gebied wordt openbaar toegankelijk gemaakt 
waarbij de mate van toegankelijkheid wordt bepaald door 
de inrichting van de oevers en de begaanbaarheid van 
paden.

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. Via een informele 
route is het mogelijk het gebied ook per fiets te doorkrui-
sen, maar is het gebied verder niet toegankelijk.

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

Landschappelijke drager
Het water, de oevers en de natte natuur vormen de land-
schappelijk 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. Aanslui-
tend op de in de huidige situatie aanwezige ruimtelijke 
gradiënt wordt een overgang gecreëerd in de ruimtelijke 
beleving en natuurinrichting. De minst extensieve vormen 
van recreatie liggen aan de westzijde van het plangebied 
en aan de randen bij de toegangen liggen. De toegankelijk-
heid is daarom groter aan de westzijde dan aan de oost-
zijde.

De randen
Door de natuur centraal te stellen wordt afstand gehouden 
van de randen. Achter de woningen aan de Boterdijk wor-
den watergangen gemaakt om een duidelijke ruimtelijke 
scheiding te maken tussen het plangebied en het bebou-
wingslint. 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 Stel-
ling wordt zo veel mogelijk in de huidige natuurlijke staat 
behouden. De informele inrichting, de toegankelijkheid 
met klaphekken en de ruige grassen passen goed in het 
natuurlijk beeld van de natuur. 

Ontwikkelingspotentie
Binnen de bestemming natuur zijn een beperkt aantal func-
ties 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 hebben met en dienend zijn aan de natuur 
en ecologie. Zo kan in het gebied een eco-boerderij, infor-
matiecentrum of uitkijkpost ontwikkeld worden.

Inpassingsregels ontwikkelingen
Er gelden geen speciale inpassingsregels voor de ontwik-
kelingen in het gebied. In het gebied worden alleen func-
ties toegestaan die ondergeschikt zijn aan de natuur, de 
kwaliteiten van de omgeving benutten en daarmee naad-
loos passen in het gebied. Zo bestaat een natuurcamping 
niet uit een strak gemaaide weide, maar bieden toevallige 
open plekken ruimte voor de tent.

Kwetsbaarheid (ten aanzien van fasering)
Natuur biedt een grote vrijheid aan ontwikkelingsmoge-
lijkheden. 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 
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ten zuiden van het plangebied. De Watsonweg vormt een 
opvallende doorsnijding daarvan. Natuurbeleving staat hier 
centraal. Aan de Boterdijk wordt ter hoogte van Polder-
sport 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

Volkstuinen ingekaderd door 
bermen en singels

Principe doorsnede van de inrichting van het plangebied (oost-west)
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Thema Tuinen

Algemene beschrijving
Bij het scenario tuinen wordt aangesloten op het idee 
van volkstuinen en landjes zoals die in de huidige situatie 
veelvuldig voorkomen. De 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.

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 eigendoms-
situatie vormt de landschappelijke onderlegger voor de 
ontwikkeling. Binnen de kavelsstructuur ontstaat door de 
verdere opdeling een kleinschaliger patroon verschillende 
tuinen hun een plek krijgen.

Verloop in landschapsopbouw (uit de analyse)
De gebruiksintensiteit van de tuinen wisselt per tuin. 
Voorgesteld wordt een geleidelijke overgang te creëren 
van intensiever gebruik aan de westzijde naar een natuur-
lijker, meer ecologisch 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 be-
keken worden hoe diep de tuin bij de woning kan worden. 

Bij de Watsonweg wordt de richting van het landschap 
zichtbaar gemaakt. Hierin wordt de overgang tussen het 
tuinstedelijke en het landelijk deel van Uithoorn door deze 
recreatieve groenzone wordt zichtbaar gemaakt.
Het lint aan de Boterdijk wordt versterkt met bij het lint pas-
sende 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 volkstui-
nen, de verwaarloosde kassen en verwaarloosde landjes 
de basis voor de beleving van de verrommeling. Functies 
die ten opzichte van de gewenste landschappelijke be-
leving mogelijk een rommelig beeld veroorzaken krijgen 
specifieke inpassingsregels. Groene functies krijgen geen 
inpassingsregels. Functies met lage bebouwing of niet na-
tuurlijke 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.

Kwetsbaarheid (ten aanzien van fasering)
Het ontsluitingsprincipe en de individuele en meer private 
ontwikkeling maakt een flexibele fasering mogelijk. De hui-
dige 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 het landelijke deel van Uithoorn. De 
tuinen zijn individuele invullingen waarmee aangesloten 
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Scenario 2 abstracte weergave van mogelijke toekomstige inrichting



43

kan worden op de tuinen in de linten aan de randen van 
het plangebied. De Boterdijk wordt als bebouwingslint (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/follies Theetuin

Museum Restaurant

Trimparcours KlimspeelplaatsVerbindingen met herkenbare 
bruggen

Skatebaan
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Thema Park

Algemene beschrijving
In het scenario staat de recreërende mens centraal. Door 
het hele gebied kan gefietst, gewandeld, gekanood, ge-
zond, gevoetbald etc. worden. In dit openbare park zijn een 
aantal grotere functies aanwezig die meer private eilanden 
vormen, zoals een restaurant een paviljoen of en theehuis. 
In het park kunnen verschillende recreatieve functies wor-
den 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 fiets-
netwerk 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 door-
steken vanuit Meerwijk, Park Krayenhoff en de woonbuur-
ten 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 Bo-
terdijk 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 water-
partijen, weides, wandelpaden, bomen en heesters. Het 
huidige slotenpatroon vormt een structurerend element en 
wordt in de loop van de tijd omgevormd tot een parkland-
schap.

Verloop in landschapsopbouw (uit de analyse)
De inrichting van het park is gebaseerd op de huidige land-
schappelijke structuur. Door het toevoegen van functies 
wordt deze structuur verrijkt. Dit heeft direct invloed op de 
inpassing van functies in het gebied. De realisatie van een 

functie moet automatisch leiden tot een parkachtige inbed-
ding die de landschappelijke structuur versterkt.

Bij de kavels aan de Vuurlijn is een verdichting met func-
ties tot maximaal 50% van het gebied mogelijk. In het ove-
rige gebied waar kavels noord-zuid georiënteerd zijn is een 
verdichting met functies voor maximaal 20% toegestaan.
De opbouw van het park sluit aan op de ruimtelijke opde-
ling 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 oos-
telijke deel een meer besloten invulling.

De randen
Belangrijk is dat het park een sterke relatie aangaat met 
zijn omgeving. De randen vormen de overgang waarin de 
relatie ligt met de omgeving. Zo maakt de Vuurlijn als loop-
route deel uit van het park. De woningen aan de Vuurlijn 
en de Boterdijk worden van het openbare park geschei-
den door watergangen. Deze zijn per kleine boot of kano 
toegankelijk. Hierdoor worden nieuwe waterverbindingen 
gecreëerd, waarbij opstapplaatsen voor kanovaarders een 
plek kunnen krijgen. Bij de Watsonweg wordt de land-
schappelijke beleving gemaximaliseerd door vanaf de weg 
openheid te creëren, waardoor het parklandschap zicht-
baar wordt. Het lint aan de Boterdijk wordt versterkt met bij 
het lint passende woningbouw.

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

Inpassingsregels ontwikkelingen
De private functies moeten onlosmakelijk deel uit maken 
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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 moe-
ten heldere eisen gesteld worden aan de architectuur en 
de inpassing van de functies in de parkachtige omgeving.

Kwetsbaarheid (ten aanzien van fasering)
Om een goede parkbeleving 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 net-
werk 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 plan-
gebied. 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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Conclusie scenario’s
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 onder-
scheiden 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 sce-
nario’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 reeds volledig aanwezig. In het scenario Park vormt 
het parklandschap de landschappelijke drager. Deze krijgt 
pas vorm na ontwikkeling van een groot aantal aaneen-
gesloten kavels die een directe verbinding hebben met de 
omgeving van het plangebied.

Verdienmogelijkheden
Het scenario Natuur biedt weinig ruimte voor het realiseren 
van functies waarmee geld verdiend kan worden om het 
scenario te realiseren. Er blijven geen opbrengsten over. 
Het scenario Tuinen biedt maximale ruimte voor kleinscha-
lige verdienmogelijkheden. Er kan dus een beetje geld ver-
diend worden. Het scenario Park biedt ruimte voor kleine 
tot grote functies die een belangrijke bijdrage kunnen 
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 natuurge-

bied. Het scenario Tuinen laat een schaalverkleining zien 
ten opzichte van de huidige situatie. Daarbij moet wel een 
voorinvestering voor de bereikbaarheid van de verschil-
lende tuinen gedaan worden. Dit kan een belemmering zijn 
voor een snelle ontwikkeling. Het scenario Park is afhanke-
lijk van een groot aantal aaneengesloten kavels (min. 50% 
van de oppervlakte van het gebied) die ingericht zijn als 
parklandschap. Bijzondere parkondersteunende functies 
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 ecologische en 
recreatieve functies. Door de grote hoeveelheid water zijn 
de functies in het gebeid al snel goed zichtbaar. Voor een 
hoogwaardige beleving van het gebied is het van belang 
inpassingsregels voor de functies op te stellen. Hiermee 
kan het gewenste landschapsbeeld worden bereikt.

Gevolgen
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 be-
noemd; waarvan 12 algemene en drie locatiespecifieke 
gevolgen. Tijdens de participatiebijeenkomst van 21 maart 
2012 zijn de drie scenario’s en de gevolgen gepresen-
teerd. Voor deze gevolgen zijn bandbreedtes opgesteld. 
Op de pagina’s 50, 52 en 54 van dit rapport 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 band-
breedte 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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SCHAALGROOTTE BEBOUWING - In het gebied zijn beperkte bebou-
wingsmogelijkheden.
Wat vindt u de maximaal bebouwingsgrootte voor dit gebied?

SCHAALGROOTTE FUNCTIES - In het gebied kunnen in de toekomst 
verschillende functies een plek krijgen. 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 bereikbaar gemaakt. 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 voorzie-
ningen 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 toekom-
stige invulling van het gebied?

INPASSINGSREGELS - Om de kwaliteiten van het gebied te handhaven 
en versterken worden bij het toevoegen van functies in het gebied inpas-
singsregels opgesteld. De inpassingsregels hebben vooral betrekking op 
het ontwerp van de functies en de manier hoe zij passen in het land-
schapsbeeld. 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 ontwikkelingen van het gebied 
kunnen plaatsvinden binnen de huidige kavelsstructuur en verdeling van 
eigendom. Bij deze ontwikkeling hoeven er geen kavels ontwikkeld te 
worden die naast elkaar liggen. Bij andere functies zijn er in de beginfase 
al meerdere aangrenzende kavels nodig om de functies goed te laten 
functioneren. De ontwikkeling is afhankelijk van de medewerking van 
verschillende eigenaren, of de eigenaren moeten het gezamenlijk gaan 
ontwikkelen. Als voor de invulling meerdere kavels of eigenaren nodig 
zijn om er mee te kunnen beginnen noemen we dit kwetsbaar voor de 
fasering: De ontwikkeling is dan complexer waardoor er meer tijd nodig 
is om het gebied te ontwikkelen. Kan er per kavel een invulling plaatsvin-
den 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 mogelijk-
heid samenhangende invullingen mogelijk te maken?

OPENBAARHEID - Gebieden die openbaar zijn mag je altijd betreden. 
Op privégebied mag je alleen komen als je toestemming krijgt van de 
eigenaar. 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 ervan 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 kunnen 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 toe-
gangen 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?

AANTAL EN VORM ENTREES - Als een gebied op meerdere plekken 
wordt ontsloten wordt het intensiever gebruikt. Een brede brug of open 
hek nodigt meer uit dan een smalle plank over het water of een gesloten 
klaphek.
Hoeveel toegangen zouden er volgens u moeten komen en hoe uitnodi-
gend moeten deze volgens u zijn?

DE LANDSCHAPPELIJKE DRAGER - De landschappelijke drager ver-
bindt alle elementen in het gebied en maakt het gebied herkenbaar. 
De ene drager is zichtbaarder dan de andere. De ene verbergt de functies 
in het gebied, de andere maakt ze goed zichtbaar.
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 we-
reldniveau van belang is. Hij maakt deel uit van de Stelling van Amster-
dam. Doelstelling 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 bebouwing-
slint 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?
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De Vuurlijn

De Watsonweg

De Boterdijk

Schaalgrootte bebouwing

Schaalgrootte functies
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Beoordeling van de gevolgen
Een groot aantal belanghebbenden hebben op de bij-
eenkomst 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. Geconcludeerd 
kan worden dat de belanghebbenden de gevolgen die 
meerdere beoordelingen hebben gekregen belangrijker 
vinden dan de gevolgen die minder vaak beoordeeld zijn.

Per gevolg wordt hieronder de conclusie beschreven van 
de beoordeling. Over het algemeen hebben de belangheb-
benden zich duidelijk over de gevolgen uitgesproken. Bij 
vijf gevolgen zijn de meningen verdeeld, maar lijkt er wel 
een richting binnen de bandbreedte bepaald te zijn. De 
conclusies zijn ingedeeld naar ‘conclusies met een duidelij-
ke uitspraak’ en ‘conclusies waarbij de meningen enigszins 
verdeeld zijn’.

Resultaten met een duidelijke voorkeur
ZICHTBARE ENTREE (16)
De belanghebbenden hebben een duidelijke voorkeur 
voor verscholen entrees. De entrees moeten vooral niet te 
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 (natuur-
lijke) oevers als drager zien voor de landschappelijke struc-
tuur van het plangebied. De belanghebbenden willen een 
aaneengesloten gecultiveerd ingericht gebied niet.

DE VUURLIJN (27)
Hierover hebben de belanghebbenden een uitgesproken 
mening. De Vuurlijn moet zo blijven als hij is. Volledig her-
stel in de oorspronkelijke staat is zeker niet gewenst.

DE BOTERDIJK (15)
Bij de belanghebbenden is een voorkeur voor een sterke 
scheiding tussen de kavels aan de Boterdijk en het er ach-
ter liggende gebied. Een zichtrelatie met het plangebied 
moet wel mogelijk zijn. Een verbinding via de kavel naar 
het achterliggende gebied 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 belangheb-
benden 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 func-
ties per auto toegankelijk zijn dan moet het parkeren op 
eigen terrein plaatsvinden waarbij grote parkeerterreinen 
ongewenst zijn.

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 ge-
wenst.
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Kwetsbaarheid fasering
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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 be-
perkt of deels openbaar worden. Een groot aantal belang-
hebbenden wil dat de functies privé worden. Een vergelijk-
baar deel wil dat juist niet.

TOEGANKELIJKHEID (17)
Een aantal belanghebbenden wil dat het gebied niet toe-
gankelijk wordt, maar hetzelfde aantal wil dat het gebied in 
een bepaalde mate toegankelijk wordt. 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 plan-
gebied 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 menin-
gen van de belanghebbenden verdeeld. Er lijkt een voor-
keur te zijn voor gewoon gebruik. Er zijn belanghebbenden 
die voor levendig en intensief gebruik zijn, maar ook een 
grote groep belanghebbenden die daar juist tegen is.

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 moge-
lijkheid daar zelf invulling aan te geven, waarbij eventueel 
keuzemogelijkheden worden aangedragen. Sterk sturende 
regels krijgen naast een positieve beoordelingen ook nega-
tieve beoordelingen.

De ruimtelijke en programmatische analyse vormen samen 
met de beoordelingen van de gevolgen de basis voor de 
gebiedsvisie. 
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4 .  G E B I E D S V I S I E

Inleiding
De gebiedsvisie bevat randvoorwaarden voor de ontwikke-
ling van het gebied. Deze ontwikkeling komt tot stand door 
initiatieven van eigenaren van kavels in het gebied. Omdat 
de gemeente Uithoorn beperkt eigendom in het gebied 
heeft en geen financiële middelen om concreet invulling te 
geven aan deze visie speelt de gemeente een faciliterende 
en toetsende rol bij de ontwikkeling van het gebied. De 
gemeente doet dit door de initiatieven van de eigenaren 
te toetsen aan deze visie en adviezen te gegeven over 
de mogelijkheden in het gebied en de mogelijkheden van 
financiering van de initiatieven.

De gebiedsvisie schetst geen toekomstig eindbeeld voor 
het plangebied en verplicht eigenaren niet tot het invullen 
van de geschetste ambitie. De gebiedsvisie geeft aan bin-
nen welke uitgangspunten mogelijke ontwikkelingen kun-
nen plaatsvinden. Belangrijk is dus dat er niets moet. Een 
ondernemer mag zijn huidige activiteiten voortzetten en 
een bewoner mag blijven wonen. De gebiedsvisie probeert 
de bewoners en ondernemers in het gebied te inspireren 
om invulling te geven aan de geschetste ruimtelijke en 
functionele ambitie voor het gebied.

Het plangebied wordt in de gebiedsvisie opgedeeld in de 
randen en het middengebied. De randen bestaan uit de 
wegen Boterdijk, Watsonweg en de Vuurlijn. Het midden-
gebied is het deel van het plangebied tussen deze wegen. 
Voor de randen en het middengebied worden in deze 
visie de ruimtelijke en functionele ambities met de bijbe-
horende randvoorwaarden afzonderlijk beschreven. Het 
middengebied kent zowel een stedenbouwkundige als een 
landschappelijke zonering. De gebiedsvisie wordt eerst op 
hoofdlijnen en daarna per zone beschreven.

Visie op hoofdlijnen
De Structuurvisie Uithoorn geeft voor het plangebied Bo-
terdijk / Vuurlijn aan dat de mogelijkheden voor recreatie 
en natuur bekeken moeten worden. Deze functies kleuren 
deels de beoogde toekomst van het gebied. De ambitie 
voor het plangebied Boterdijk / Vuurlijn is om de land-
schappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten te versterken 
en de toegankelijkheid en het recreatief medegebruik voor 
de inwoners van Uithoorn te vergroten zodat het tevens 
een recreatieve en ecologische verbinding vormt tussen 
het gebied Amstelgroen en het Zijdelmeer.

De huidige kwaliteiten van water en groen, afwisseling tus-
sen openheid en beslotenheid, doorzichten en rust vor-
men de basis voor de ontwikkeling van het gebied. Deze 
kwaliteiten blijven behouden en kunnen door toekomstige 
ontwikkelingen versterkt worden. De verrommeling door 
functies die landschappelijk niet goed zijn ingepast en 
leegstaande en vervallen bedrijfsgebouwen wordt in deze 
visie gestopt en de verrommelde plekken worden verbe-
terd.

De toekomstige invulling van het gebied met recreatie en 
natuur betekent ook dat de huidige functies die daar niet 
bij passen geleidelijk zullen gaan verdwijnen. Wonen in de 
bebouwingslinten blijft mogelijk. De kassen en bedrijven 
passen minder in dat beeld en zullen geleidelijk plaats ma-
ken voor groene en recreatieve functies. Dit betekent dat 

Bebouwingszone Boterdijk
Bebouwingszone Vuurlijn
Schurenzone
Tuinenzone
Weidezone
Natuurzone
Ringvaart
Dijk Vuurlijn - Stelling van Amsterdam
Watsonweg
Recreatieve verbinding
Mogelijke recreatieve toegang
Landschappelijk of ecologische verbinding
Zoekgebied opbrengsten voor verevening (door realisatie klein 
aantal woningen)
Plangrens

Legenda Visiekaart
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er de komende jaren, en misschien voor een veel langere 
periode, kassen in het gebied blijven staan. Niemand wordt 
gedwongen de huidige functie in het gebied te veranderen.

In het gebied is het op kleine schaal mogelijk om bebou-
wing te ontwikkelen. Deze past bij de toekomstige functies 
in het gebied, wordt landschappelijk ingepast en heeft een 
directe relatie met de ontwikkeling van het gebied volgens 
de ambitie in deze gebiedsvisie. Zo kan, rekening houdend 
met het behoud van doorzichten naar het achterliggende 
landschap,op open plekken in de linten woonbebouwing 
worden gerealiseerd en kunnen in het zoekgebied op de 
visiekaart enkele woningen gerealiseerd worden met het 
doel om sterk verrommelde plekken op te ruimen en de 
landschappelijke kwaliteit te versterken. Dit vraagt wel om 
een sterke landschapelijke inpassing zoals bijvoorbeeld is 
te zien op pagina 67. De opbrengsten van deze bebouwing 
vormt via verevening een kostendrager voor de verbetering 
van de landschappelijke kwaliteit.

De ambitie van deze gebiedsvisie is om van het gebied Bo-
terdijk / Vuurlijn een recreatief en groen gebied te maken 
dat kan worden gebruikt voor extensieve recreatie, waar 
gewandeld en gevaren kan worden en waar de natuur 
goed tot ontwikkeling kan komen en beleefbaar wordt ge-
maakt. Het is er aangenaam wonen en bedrijven zijn goed 
opgenomen in het landschap.

De randen
Het plangebied heeft duidelijke randen. Deze worden 
gevormd door de Boterdijk, de Watsonweg en de Vuurlijn. 
Het westelijk deel van de Vuurlijn vormt samen met de 
ernaast gelegen ringvaart een uitloper van het plangebied. 
De grenzen maken deel uit van de ruimtelijk-functionele 
hoofdstructuur van Uithoorn en hebben een duidelijk 
herkenbare eigen identiteit. Zo is de Boterdijk een landelijk 
bebouwingslint dat van de Kwakel doorloopt tot aan Meer-
wijk, vormt de Watsonweg samen met de Zijdelweg een 
verbinding tussen het economisch gezicht van Uithoorn 
en het landelijke en dorpse gezicht van Uithoorn en maakt 
de Vuurlijn deel uit van de Stelling van Amsterdam die in 
Uithoorn doorloopt tot aan het centrum. De randen van het 
gebied krijgen daarmee ook eigen randvoorwaarden. Deze 
worden hieronder uitgewerkt.

Boterdijk
De Boterdijk is een historisch lint en heeft een opdeling in 
twee sferen: een dorps lint en een landelijk lint.
In de dorpse sfeer is het lint aan twee zijden bebouwd. Het 
hoofdgebouw ligt aan de weg. Achter het hoofdgebouw 
staan schuren en kassen. Op sommige plekken liggen 
achter de kavels woonbuurten of bedrijven. 

In de landelijke sfeer staan de woningen vooral aan de 
noordzijde. Aan de zuidzijde ligt een deel van het open pol-
derlandschap van de Uithoornse polder en een groenzone 
die de Boterdijk scheidt van de woonwijk Meerwijk. Aan 
deze kant zijn nog een aantal boerenerven te vinden. Aan 
de noordkant loopt de dorpse sfeer door tot de verdraaiing 
in de verkaveling achter het bebouwingslint van de Vuurlijn. 
Aan de zuidzijde ligt de overgang meer naar het westen ter 
hoogte van Boterdijk 109. Ook hier bij de verdraaiing van 
de verkavelingsstructuur.

Ter hoogte van de openheid van de Uithoornse polder is er 
een aanleiding om ook aan de noordzijde van de Boterdijk 
doorzichten te realiseren naar het open groene gebied 
achter het lint. Deze ruimtelijke relatie kan een natuurlijke 
en recreatieve betekenis krijgen op een hoger schaal-
niveau, waarbij de vogelweidegebieden gekoppeld worden 
aan delen van de ecologische hoofdstructuur (EHS).

Vanaf de Boterdijk zijn er verschillende mogelijkheden het 
gebied toegankelijk te maken. Particuliere initiatieven op 

Opdeling bebouwingslint Boterdijk



59

eigen terrein kunnen via de eigen kavel ontsloten worden. 
Er kan vanaf de Boterdijk een recreatieve verbinding wor-
den ontwikkeld richting de Vuurlijn als impuls in het gebied. 
Deze recreatieve verbinding moet een informele aanslui-
ting krijgen op de Boterdijk.

Watsonweg
De Watsonweg heeft een eigen profiel waarmee het 
samen met de Zijdelweg een herkenbare verbindingsweg 
vormt tussen het economisch en landelijk gezicht van Uit-
hoorn. Met de sterke eigen identiteit vormt de Watsonweg 
een doorsnijding van het groene ‘overgangsgebied langs 
de Vuurlinie’ tussen het economisch en landelijk gezicht 
van Uithoorn. 

In deze gebiedsvisie behoudt de Watsonweg zijn her-
kenbare groene profiel. Aansluitend op de Zijdelweg kan 
deze meer de uitstraling van een laan krijgen. De groene 
overgangszone, waar het plangebied deel van uitmaakt, 
is daarbij goed herkenbaar. Deze herkenbaarheid wordt 
versterkt door vanaf de Watsonweg doorzichten het gebied 
in te maken. De afwisseling van open en meer gesloten 
groen biedt kansen om de woonarken aan de Elzenlaan 
een eigen plek te geven in dat landschap.

Vuurlijn
De Vuurlijn is een cultuurhistorisch monument dat deel 
uitmaakt van de Stelling van Amsterdam. De continuïteit bij 
de Vuurlijn wordt bepaald door de dijk van de vuurlijn zelf 
en de ringvaart. Wijzigingen in en nabij de Vuurlijn zijn niet 
zonder meer mogelijk. Bij alle andere aspecten rondom de 
Vuurlijn moet rekening gehouden worden met de Vuurlijn 
en de cultuurhistorische betekenis ervan. Naast de histori-
sche betekenis is de Vuurlijn ook een waterkering. Daarom 
gelden veel beperkingen voor eventuele aanpassingen. De 
visie op de Vuurlijn richt zich vooral op het behoud ervan 
in de huidige staat met ruige graslanden. Mogelijk kunnen 
ter versterking van de waterkerende functie van de dijk wij-
zigingen aan de dijk aangebracht worden. De weg Vuurlijn 
krijgt in de visie een belangrijke recreatieve betekenis en 
doet vooral dienst als doorgaande fietsroute. Op de dijk 
zijn informele wandelpaden mogelijk. Eventuele hekwerken 

Referentiebeeld van een mogelijk toegang naar het plangebied

Referentiebeeld van doorzichten

Doorzicht over het water in de huidige situatie
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op de dijk worden zo transparant mogelijk en eenvoudig te 
openen voor wandelaars (klaphek).

Binnen het plangebied is de Vuurlijn in te delen in drie 
sferen. Het meest oostelijke deel grenst aan het meest 
natuurlijk ingerichte deel van het plangebied. Op enkele 
plekken kan vanaf de Vuurlijn het plangebied ingegaan 
worden. Hoge of beweegbare bruggen maken in dit deel 
de doorvaart richting het Zijdelmeer mogelijk. Deze toe-
gangen zouden in de toekomst mogelijk gebruikt kunnen 
worden voor een recreatieve route richting de Boterdijk.

Waar de Vuurlijn naar het zuiden afbuigt staan aan de 
oostzijde van de dijk woningen. Deze erven aan de Vuurlijn 
is te zien als een overblijfsel van de woningen langs de 
Kleine Drecht (zie landschapsbeeld 1850 pag. 18). Deze 
woningen worden ontsloten vanaf de Vuurlijn. Ter be-

scherming van de Vuurlijn als historisch element is het niet 
toegestaan extra bruggen aan te leggen. Woningen die in 
de bebouwingszone aan de Vuurlijn worden toegevoegd 
moeten gebruik maken van bestaande bruggen.

Het derde deel van de Vuurlijn is een smalle uitloper van 
het plangebied. Dit deel van de Stelling van Amsterdam is 
een vanzelfsprekend vervolg op de andere delen binnen 
het plangebied. Aan de noordzijde van de Vuurlijn ligt ach-
ter een groenzone het sportpark Amstelhof en staan meer 
naar het westen enkele woningen. Aan de zuidzijde van de 
Vuurlijn ligt de ringvaart. Aan de overzijde van de ringvaart 
ligt tussen het Zwarte Dorp en de ringvaart een openbaar 
fietspad. Vanaf de Vuurlijn is er een doorsteek voor lang-
zaamverkeer richting het centrum van de Kwakel mogelijk.

Het hele plangebied
De ruimtelijke analyse laat zien dat het plangebied in 
de huidige situatie drie sferen bevat. Zo kent het gebied 
intensief agrarisch gebruik in het westen, extensief agra-
risch gebruik in het midden en een meer besloten gebied 
met een natuurlijke uitstraling in het oosten. Deze sferen 
komen voort uit de geschiedenis en de omgeving van 
het plangebied en zijn voor het gebied karakteristiek. De 
ruimtelijke opbouw en landschappelijke kenmerken moeten 
behouden en versterkt worden.

Voor het hele plangebied worden de ambities op het 
gebied van water, recreatie en de toegankelijkheid van het 
gebied hieronder beschreven.

De Vuurlijn als doorgaande structuur

Opdeling Vuurlijn in drie delen

Het water en de natuurlijke oevers als drager van de landschappelijke 
structuur
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Water
Het water in het plangebied is boezemwater en maakt deel 
uit van de bovenlanden. De wens is om het water een be-
tere kwaliteit te geven door de doorstroming te bevorderen. 
Dit kan gerealiseerd worden door stuwen en dammen in 
het gebied weg te halen. Een groot voordeel hiervan is dat 
er meer mogelijkheden ontstaan voor de recreatievaart en 
in de winter voor het schaatsen. Het Waterschap Amstel, 
Gooi en Vecht heeft aangegeven de stuw bij de Watson-
weg weg te halen. Dit versterkt de recreatieve en ecologi-
sche relatie tussen het Zijdelmeer en het plangebied. Zo 
kan hierdoor tussen het gebied en het Zijdelmeer gevaren 
worden.

Het water en de natuurlijke oevers worden gezien als de 
landschappelijke drager van het gebied. De functies in het 
gebied zijn daarom ondergeschikt aan de landschappelijke 
beleving daarvan.

Recreatie
Vanuit de opgave uit de Structuurvisie om de mogelijkhe-
den voor recreatie in het gebied te verkennen is zorgvuldig 
gekeken naar de mogelijke te ontwikkelen functies in het 
gebied en de gevolgen van die functies op het gebied en 
de directe omgeving. Hierbij wordt ingezet op extensieve 
vormen van recreatie, waarbij er geen overlast ontstaat 
voor de huidige bewoners en ondernemers. Ontwikkelin-
gen vinden vooral plaats op één kavel waarbij de ontslui-
ting verloopt via de wegen om het plangebied. Alle voor-
zieningen zoals parkeren worden op de kavel opgelost. De 

functies dragen bij aan de beleving van het landschap en 
maken deel uit van het landschap. Zo kan het zijn dat de 
huidige volkstuinen een vaste plek in het gebied krijgen, 
maar dat er wel aanpassingen nodig zijn om ze landschap-
pelijk beter in te passen. Eventueel gebouwde voorzie-
ningen zijn ondersteunend voor de recreatieve functie en 
ondergeschikt aan de omgeving. Gebouwen bij de recre-
atieve voorzieningen moeten altijd worden ingepast in het 
gewenste landschappelijke beeld.

Toegankelijkheid
Een belangrijke opgave is het gebied een recreatieve 
functie geven. Om dit te bereiken wordt het gebied toegan-
kelijk gemaakt. De toegankelijkheid van het gebied wordt 
bepaald door de hoeveelheid toegangen het gebied in, de 
vormgeving van die toegangen en de vorm van de routes 
door het gebied. De gewenste extensieve recreatie maakt 
dat de toegankelijkheid daar op afgestemd wordt. Zo is 
het denkbaar dat er enkele recreatieve verbindingen in het 
gebied komen. Deze sluiten op een beperkt aantal plek-
ken aan op de omgeving met onopvallende entrees. Een 
belangrijke vorm van toegankelijkheid is het bevaarbaar 
zijn van het gebied.

Participatie
De hierboven beschreven ambities in beeld en functies 
sluiten aan op door eigenaren uit het gebied genoemde 

Referentiebeeld van een kleinschalige recreatieve voorziening

Brug over de ringvaart in de huidige situatie
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wensen voor het gebruik van het gebied. Zo is door be-
langhebbenden de wens uitgesproken het gebied beter 
doorvaarbaar te maken. Daarnaast is aangegeven kansen 
te zien voor een recreatief medegebruik van het gebied. 
Volkstuinen zijn een concrete invulling hiervan. Over de 
gebruiksintensiteit van de functies zijn de meningen van de 
belanghebbenden verdeeld. Over het algemeen lijkt er een 
voorkeur te zijn voor ‘gewoon gebruik’. De mening over het 
toegankelijk maken van het gebied is minder eenduidig. 
Uit de participatie kan geconcludeerd worden dat men over 
het algemeen wel een beperkte toegankelijkheid van het 
gebied wil. Een hele goede toegankelijkheid is duidelijk 
niet gewenst.

Uitwerking middengebied

Zone Lintbebouwing Boterdijk
De Zone Lintbebouwing Boterdijk omvat de woningen en 
tuinen die aan de Boterdijk grenzen en via de Boterdijk 
worden ontsloten. In de huidige situatie bestaat het bebou-
wingslint uit een aantrekkelijke menging van vrijstaande 
woningen, twee-onder-een-kapwoningen en korte rijen van 
drie of vier woningen. Deze afwisseling is het uitgangspunt 
bij ontwikkelingen. Om het karakter van het lint te behou-
den overheerst het aandeel vrijstaande woningen en twee-
onder-een-kapwoningen.

De lintbebouwing kent een duidelijke samenhang door de 
vergelijkbare onderlinge afstand en de beperkte sprongen 
in de rooilijn. Naast het behoud van doorzichten naar het 

achtergebied zijn deze twee punten, bij mogelijk nieuw te 
realiseren woningen in het lint, het uitgangspunt.

Tussen de Boterdijk en de woningen ligt langs de Boterdijk 
een watergang, de Verlengde Kleine Drecht, die verbon-
den is met de dwars op de Boterdijk gelegen watergangen. 
Over deze laatst genoemde watergangen zijn doorzichten 
mogelijk naar het gebied achter de woningen.

Dorps lint
• Tussen de weg en de kavel ligt langs de weg bij voor-

keur een watergang die verbonden is met een water-
gang dwars op de weg. Deze watergang verwijst naar 
de oude loop van de Kleine Drecht en is een belangrijk 
onderdeel van de geschiedenis van De Kwakel en de 
Boterdijk.

• Om het lint af te maken is het denkbaar dat op open 
plekken in het bebouwingslint woningen worden ge-
bouwd. Dit kunnen vrijstaande woningen, twee-onder-
een-kapwoningen of korte rijen van drie of maximaal 
vier woningen zijn. De architectonische uitstraling van 
de woningen is landelijk en sluit aan op de bestaande 
woningen in het lint.

• Tussen de woning aan de Boterdijk en de achter de 
woning gelegen functie mag een watergang gere-
aliseerd worden die een scheiding vormt tussen de 
woning en die functie. De watergang maakt de woning 
bereikbaar per boot en heeft een minimale breedte van 
5 meter en een maximale breedte van 8 meter.

Opdeling bebouwingslint Boterdijk Referentiebeeld watergang als scheiding tussen tuinen en gebied
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Landelijk lint
• Tussen de weg en de kavel ligt altijd een watergang 

die verbonden is met een watergang dwars op de 
richting van de weg die deel uitmaakt van het water-
netwerk in het plangebied.

• Om het lint meer continuïteit te geven mogen op een 
aantal open plekken in het bebouwingslint woningen 
worden gebouwd. Dit kunnen vrijstaande woningen of 
twee-onder-een-kapwoningen zijn. De architectonische 
uitstraling van de woningen is landelijk en sluit aan op 
de bestaande woningen. Aan minimaal één zijde van 
de toe te voegen woning ligt een watergang dat zicht 
op het er achter gelegen gebied geeft. Belangrijk bij 
het bebouwingslint is het behoud van doorzichten naar 
het er achter gelegen gebied. Dit beperkt het aantal 
toe te voegen woningen. 

• Achter de woningen is de mogelijkheid om een water-
gang te maken die in verbinding staat met de hoofd-
watergangen in het gebied. Hierdoor moet de moge-
lijkheid ontstaan om met de boot bij de eigen woning 
te komen. Tevens schept een watergang afstand tot 
eventueel recreatief gebruik van het plangebied. De 
watergang kent een minimale breedte van 5 meter en 
een maximale breedte van 8 meter.

Zone Erven aan de Vuurlijn
De Zone Erven aan de Vuurlijn heeft betrekking op het 
deel van de Vuurlijn waar woningen aan liggen die op de 
Vuurlijn worden ontsloten. De woningen staan vrij op een 
ruime kavel. In tegenstelling tot de Boterdijk is hier geen 
sprake van een herkenbaar bebouwingslint. De woningen 
staan vooraan op de kavel en verspringen onderling. Dit 
geeft ze een zelfstandige positie aan de Vuurlijn en de 
bebouwing lijkt toevallig op de koppen van de kavels te 
liggen. Door de ruime opzet is tussen de woningen ruim 
doorzicht mogelijk naar het achterliggende landschap. Zo-
wel de ringvaart als het bestaande slotenpatroon in dit deel 
van de Vuurlijn moeten gehandhaafd en zichtbaar blijven. 
Het slotenpatroon heeft historische waarde en ligt haaks 
op de loop van de gedempte Kleine Drecht (nu deels de 
ringvaart). Deze historische betekenis moet behouden en 
waar mogelijk versterkt worden.

Open plekken aan de voorzijde van de kavels mogen met 
een vrijstaande woning bebouwd worden. Hierbij is de vrije 
ligging op een ruime kavel met doorzichten naar het ach-
tergebied een voorwaarde. De bebouwing aan de Vuurlijn 
moet vooral geen lintbebouwing worden. Er moet rekening 
gehouden worden met eisen die gesteld worden in ver-
band met de cultuurhistorische waarde van de Vuurlijn. Ten 
slotte moeten de woningen qua uitstraling ook passen bij 
de andere woningen in deze zone.

Schurenzone
Achter de Zone Erven aan de Vuurlijn en de Zone Lintbe-
bouwing Boterdijk-Dorp ligt een zone waarin ruimte is voor 
kleinschalige bebouwing voor bijvoorbeeld hobbymatig 
gebruik. De bebouwingsmogelijkheden zijn vergelijkbaar 
met die van de Grote Tuinen Regeling.

De activiteiten in deze zone hebben een directe relatie met 
de eigenaar en bewoner van de woning in de bebouwings-
zone die ervoor ligt. De Schurenzone is een verbijzonde-
ring van de Tuinenzone. Dit betekent dat de Tuinenzone 
doorloopt tot aan de Zone Lintbebouwing.

• In deze zone gaat het om recreatieve functies met een 
beperkte publiekaantrekkende werking. Invullingen die 
mogelijk zijn: schuren, hobbykas, kleinschalige ver-
blijfsrecreatie, etc. 

Referentiebeeld kleine bebouwing achter bebouwingslint 
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• Bebouwing valt binnen 1 kavel uitgaande van de hui-
dige verkavelingsstructuur.

• De bebouwing staat minimaal 4 meter van de zijkant 
van de kavel (rand watergang).

• De bebouwing wordt ontworpen als onderdeel van het 
beoogde landschap.

• Parkeren ten behoeve van de functie gebeurt op eigen 
terrein en uit het zicht vanaf de Vuurlijn. Het parkeren 
mag geen dominante plek innemen op de kavel.

Tuinenzone
In aansluiting op het huidige gebruik en de ruimtelijke 
structuur met kassen en kwekerijen is de ambitie voor het 
gebied achter de Zone Lintbebouwing Vuurlijn een inten-
siever gebruik met een groen, agrarisch of recreatief karak-
ter. Zo is het mogelijk om er een kwekerij voort te zetten, 
maar ook volkstuinen of andere recreatieve tuinen aan te 
leggen. Belangrijk bij de invulling van het gebied is het cre-
eren van een bepaalde mate van openheid. Grootschalige 
bebouwing en hoog opgaande beplanting zijn daarbij niet 
gewenst. Nadrukkelijk moet vermeld dat dit het streefbeeld 
is en dat het huidige gebruik van de gronden doorgezet 
mag worden.

Bij de Vuurlijn is vanuit het cultuurhistorisch perspectief 
van de oude verdedigingslinie landschappelijke openheid 
gewenst. Aan de noordzijde ligt daarom geen Tuinenzone 
maar Weidezone.

Aansluitend op de Zone Lintbebouwing Boterdijk en de 
Zone Lintbebouwing Vuurlijn moet in de Tuinenzone het 
huidige verkavelingspatroon gehandhaafd blijven.

In de Tuinenzone zijn natuurlijke oevers gewenst en moe-
ten deze waar mogelijk toegepast worden. Dit kan haaks 
staan op de te behouden of nieuwe functie.

Om openheid te creëren worden in de visie aansluitend op 
de huidige situatie sloten gebruikt als erfafscheiding. Het 
opdelen van een kavel in verschillende delen voor afzon-
derlijk gebruik is mogelijk. Bij het afscheiden van deze de-
len mag geen gebruik gemaakt worden van hoge afschei-
dingen. Bij het gebruik van erfafscheidingen heeft het sterk 
de voorkeur gebruik te maken van groenelementen. Dit om 
het groene beeld van het plangebied te versterken. Niet 
natuurlijke hekwerken moeten zo transparant mogelijk zijn.

In de Tuinenzone is het mogelijk om kleinschalige bebou-
wing te realiseren. Grootschalige bebouwing of nieuwe 
kassen zijn niet gewenst. Deze bebouwing moet gere-
lateerd zijn aan de recreatieve of groene functie en een 
herkenbaar onderdeel daarvan uitmaken.

• In deze zone gaat het om recreatieve functies met een 
beperkte publiekaantrekkende werking Functies die 
mogelijk zijn: kwekerijen, tuinen, grasland, volkstuinen, 
etc.

• Bebouwing valt binnen 1 kavel uitgaande van de hui-
dige verkavelingsstructuur.

• De bebouwing staat minimaal 4 meter van de zijkant 
van de kavel (rand watergang).

• De bebouwing is ontworpen als onderdeel van het 
landschapsbeeld en bestaat uit kleine schuren.

• Parkeren ten behoeve van de functie gebeurt op eigen 
Referentiebeeld van een tuin: beeldentuin

Referentiebeeld van een tuin: omkaderde volkstuinen
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terrein en uit het zicht vanaf de Vuurlijn of ernaast 
gelegen kavels. Het parkeren is ondergeschikt aan de 
functie en het beeld.

Weidezone
Deze zone beslaat het centrale deel van het plangebied 
en wordt gekenmerkt door graslanden en water. Openheid 
en doorzicht vormen belangrijke uitgangspunten. Dit deel 
vormt een belangrijke schakel in de natuurwaarden. Er 
wordt ingezet op natuurlijke oevers en een ecologische in-
richting. In deze zone komt de landschappelijke drager van 
water met (natuurlijke) oevers het sterkst tot uitdrukking.

De openheid van het gebied met graslanden en water kent 
een extensief gebruik. Zo bestaat het gebruik vooral uit 
kleinschalige graslanden voor koeien, paarden, geiten, etc. 
Wel kan er sprake zijn van recreatief medegebruik door 
bijvoorbeeld hobbyboeren.

De toegankelijkheid wordt vooral gerealiseerd door de 
bevaarbaarheid. Daarnaast kunnen er door het gebied 
recreatieve verbindingen aangelegd worden. Door de grote 
hoeveelheid water zijn de mogelijkheden daarvoor beperkt 
en moeten er bruggen aangelegd worden. Hoge bruggen 
over het water zijn niet wenselijk. Wel kan gedacht worden 
aan bijvoorbeeld een trekpont. Dit mag niet ten koste gaan 
van de doorvaarbaarheid van het gebied. Vlonders mogen 
de grotere watervlakken niet breken.

Om de openheid te waarborgen is nieuwe bebouwing in dit 
gebied niet toegestaan en moeten bestaande bebouwing 
en bouwwerken zo veel mogelijk verdwijnen. Alleen als 

het opruimen van sterk verrommelde plekken een sterke 
landschappelijk meerwaarde oplevert, is het denkbaar dat 
vervangende bebouwing gerealiseerd mag worden. Deze 
bebouwing moet landschappelijke worden ingepast en de 
regels voor verevening zijn van toepassing.

Natuurzone
In de Natuurzone staat de ontwikkeling van ecologische 
waarden centraal. Deze zone heeft een afwisseling van 
open en besloten plekken en doorzichten maken de bele-
ving ervan mogelijk. De Natuurzone maakt deel uit van het 
groen rond het Zijdelmeer. De Watsonweg vormt daarbij 
een zelfstandige doorsnijding van de oorspronkelijke ver-
kavelingsstructuur.

De rand van de Natuurzone naar de Weidezone vormt 
een geleidelijke overgang. De randen van deze kavels 
zijn omzoomd met opgaand groen. In de open middenge-
bieden zijn recreatieve functies mogelijk die het beoogde 
landschappelijke beeld niet verstoren. Deze recreatieve 
functies dragen bij aan het ‘opschonen’ van het landschap 
en vormen een onderdeel van het landschappelijke beeld. 

• De recreatieve functies hebben een beperkte publie-
kaantrekkende werking. Hierbij kan gedacht worden 
aan dagrecreatie, kleinschalige natuureducatie, …

• Bebouwing is kleinschalig, maakt deel uit van de 
functie en moet volledig passen in het beoogde land-
schapsbeeld. 

Referentiebeeld varen in het plangebied

Referentiebeeld beleving van de natuur
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Referentiebeeld volkstuinen Referentiebeeld verbinding Boterdijk - Vuurlijn

Referentiebeeld visie
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Referentiebeeld wonen aan het water Referentiebeeld wandelen door de natuur

• Parkeren ten behoeve van de functie gebeurt op eigen 
terrein en uit het zicht vanaf de Vuurlijn of ernaast 
gelegen kavels. Het parkeren is ondergeschikt aan de 
functie en het beeld.

De beleving vanaf de Watsonweg kan verbeterd worden 
door meer doorzichten het gebied in te creëren. Dit mag de 
beleving van de afwisseling tussen open en gesloten niet 
verstoren.

Participatie
Door de belanghebbenden is aangegeven dat er geen 
behoefte is aan strenge regels. Een uitgebreide beschrij-
ving van het wensbeeld met suggesties om dat te bereiken 
heeft de voorkeur. Daarom is bij de randvoorwaarden een 
uitgebreide beeldbeschrijving gegeven van het streefbeeld. 
Waar regels nodig lijken, zijn deze opgenomen. Daarnaast 
zijn veel suggesties gedaan hoe invulling te geven aan het 
streefbeeld. Regels waar nodig, flexibiliteit waar mogelijk.

Referentiebeeld visie
De gebiedsvisie biedt de kaders voor mogelijke toekom-
stige ontwikkelingen. De bij de visie horende kaart geeft 
geen beeld van de mogelijke toekomst van het gebied. Die 
toekomst is afhankelijk van initiatieven die in het gebied 
genomen gaan worden.

Om van de visiekaart een meer aansprekend beeld te ma-
ken is een referentiebeeld gemaakt. In dit beeld is op een 
abstracte ondergrond van de huidige situatie een fictieve, 
binnen de gebiedsvisie passende, uitwerking voorgesteld.

Het referentiebeeld laat een toekomst zien waarin veel 
kassen zijn gesloopt, kwekers en bedrijven landschappe-
lijk zijn ingepast, de natuur is ontwikkeld en er particuliere 
initiatieven voor de bevordering van recreatie zijn gehono-
reerd. Via onder andere de Ruimte-voor-Ruimte regeling is 
door de realisatie van een beperkt aantal landschappelijk 
ingepaste woningen in het gebied het landschapsbeeld 
verbeterd.

Het referentiebeeld is geen realistisch plan. Het schets 
kansen en mogelijkheden.
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De uitvoering van de visie zal gebeuren door initiatieven 
die in het gebied genomen worden. Deze initiatieven kun-
nen worden genomen door de bewoners, ondernemers of 
gebruikers van het gebied. Er is natuurlijk geen plicht om 
met plannen te komen. Wel kan deze gebiedsvisie een 
aanleiding zijn voor belanghebbenden om met plannen te 
komen.

Financiering
Een belangrijk aspect van de uitvoering is de financiering 
ervan. Omdat de gemeente geen initiatieven in het gebied 
neemt en geen budget heeft voor de ontwikkeling van initi-
atieven, moet de financiering uit andere initiatieven komen. 

Bij de ontwikkeling van het gebied geldt, op basis van het 
in de Structuurvisie Uithoorn genomen besluit, dat in het 
gebied verevening van toepassing is. Dit betekent kortweg 
dat opbrengsten uit ontwikkelingen in het gebied ten gun-
ste komen van het gebied. Op deze wijze wordt nooit al-
leen een initiatiefnemer er financieel beter van, het gebied 
profiteert er ook van.

Aansluitend op de verevening zijn er mogelijkheden om 
ontwikkeling te ‘financieren’ volgens de Uitvoeringsregeling 
Ruimte voor Ruimte. 

Naast de hierboven beschreven financieringsmogelijkhe-
den kan per initiatief gekeken worden of er projectgebon-
den subsidies beschikbaar zijn.

Tijdens het participatieproces zijn veel gesprekken gevoerd 
met bewoners, gebruikers en ondernemers van het gebied. 
Een aantal van hen had concrete ideeën wat zij in het 
gebied wilden doen. Vooral de ondernemers uit het gebied 
hebben tijdens het opstellen van deze gebiedsvisie moge-
lijkheden voor het gebied bekeken. Hiermee zou je kunnen 
stellen dat de uitvoering van de visie al in gang is gezet. 

Veel belanghebbenden moeten nog sterk wennen aan het 
idee dat zij mee mochten denken over de toekomstige ont-
wikkeling van het gebied en hun wensen voor de toekomst 
mochten uiten. Veel van deze mensen hadden nog geen 
concrete wensen of plannen voor de toekomst.

De ideeën en wensen van zowel de bewoners, de ge-
bruikers als de ondernemers uit het gebied zijn zover 
de opgave dat toeliet meegenomen in de visie. Hiermee 
wordt niet bedoeld dat deze plannen ook uitgevoerd gaan 
worden. Het bijzondere van deze gebiedsvisie is immers 
dat deze in samenspraak met de belanghebbenden is 
opgesteld. Het is een visie die ruimte biedt voor de ontwik-
keling van het gebied. Deze ontwikkeling moet leiden tot 
het in deze visie geschetste landschappelijke beeld met 
het daarin passende gebruik. Het invullen ervan moet gaan 
plaatsvinden door initiatieven van de belanghebbenden en 
niet door bijvoorbeeld de gemeente.

Rollen
Uit bovenstaande is duidelijk dat bij de uitvoering van de 
visie de traditionele manier van ontwikkeling niet van toe-
passing is. In dit traject heeft de gemeente een actieve en 
faciliterende rol. De bewoners, ondernemers en gebruikers 
van het gebied kunnen uitgedaagd worden om initiatieven 
te ontwikkelen. Hierbij heeft de gemeente informerende 
en begeleidende rol. Bij concrete initiatieven is de rol ook 
randvoorwaardenstellend (beleid), informerend (kansen en 
mogelijkheden en toetsend (gebiedsvisie). Er kan meege-
dacht worden over financieringsmogelijkheden, contract-
vormen en technische uitvoeringsaspecten. 

5 .  U I T V O E R I N G  V I S I E

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 tegenprestatie krijgt de aanvrager planologische medewerking 
voor nieuwbouw op een andere plek of op de saneringslocatie. Er 
zijn voorwaarden voor de omvang van de nieuwbouw, de vormgeving 
en inpassing.

Natuurontwikkeling maakt deel uit van de toekomst van het gebied
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Het risico van de financiering ligt uiteindelijk bij de initia-
tiefnemer. Wel lijkt samenwerking met andere belangheb-
benden het meest kansrijk voor het behalen van de in deze 
gebiedsvisie beschreven ambitie.

Omdat er geen vastomlijnd plan is worden alle initiatieven 
getoetst aan de visie en daarin beschreven ambitie om het 
landschappelijk wensbeeld te realiseren. Hierbij moeten 
de komende jaren keuzes gemaakt worden. Deze keuzes 
hebben naar verwachting te maken met de haalbaarheid 
van de initiatieven. Hierdoor zal het ideaal misschien niet 
gehaald worden, maar treedt er wel een enorme verbete-
ring op. Dit hoort bij de nieuwe manier van plannen maken 
en realiseren, maar is geen vrijbrief voor ongewenste en 
daarmee storende ontwikkelingen.

Deze gebiedsvisie wordt aan het College van Burgemees-
ter en wethouders voorgelegd om vastgesteld te worden. 
Na vaststelling zal het College de visie aan de Raad voor-
leggen voor goedkeuring. Na de vaststelling door de Raad 
kan begonnen worden met de juridische vertaling van 
de visie in een bestemmingsplan voor het gebied. Deze 
juridische vertaling biedt de bewoners, ondernemers en 
gebruikers de zekerheid over de ontwikkelingsmogelijkhe-
den binnen het gebied.

Omdat er tijdens het opstellen van de gebiedsvisie al initi-
atieven zijn genomen om invulling te geven aan de visie is 
voortgang in dit proces van groot belang. Ook het regelma-
tig communiceren over de voortgang naar de belangheb-
benden helpt bij de uitvoering van de visie.

‘Ik heb een idee, wat kan ik nu doen?’
Het is goed voorstelbaar dat het proces om te komen tot 
deze gebiedsvisie en het eindresultaat mensen aan het 
denken zet en leidt tot een concreet uitvoerbaar idee. De 
vraag is nu wat de initiatiefnemer in een dergelijk geval kan 
en moet doen.

Het idee moet natuurlijk passen in deze gebiedsvisie. 
Indien voor het idee een vergunning nodig is moet de 
standaardprocedure gevolgd worden. De gemeente zal 
het idee hierbij in de eerste plaats toetsen aan het bestem-
mingsplan, maar ook aan deze gebiedsvisie.

Ook voor vragen over de mogelijkheden binnen het gebied 
kan de gemeente geraadpleegd worden.

Plan van aanpak
Bij deze gebiedsvisie is een Plan van Aanpak geschreven 
met daarin alle informatie die voor de uitwerking van deze 
visie van belang is.

In dit Plan van Aanpak staan aandachtspunten voor de 
vertaling van deze gebiedsvisie in een bestemmingsplan. 
Daarnaast zijn tijdens de verschillende bijeenkomsten 
veel zaken besproken die vooral betrekking hebben op 
de uitvoering en daarom niet concreet terugkomen in de 
gebiedsvisie. Deze informatie van belanghebbenden wordt 
ook daarin gebundeld.

Bestaande recreatieve functie: Poldersport ten zuiden van de Boterdijk
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6 .  T O T  S L O T

Deze visie is tot stand gekomen in samenspraak met de 
bewoners, ondernemers en eigenaren van het gebied. 
De visie laat een nieuwe toekomst zien die gebaseerd is 
op hoe het gebied nu gebruikt wordt en op de kwaliteiten 
die het gebied in zich heeft.

De visie schept een mogelijk toekomstbeeld dat door 
initiatieven vanuit het gebied vorm zal gaan krijgen. Mede 
hierdoor verbetert de leefomgeving van de bewoners. De 
visie maakt ook voor de ondernemers een economische 
duurzame toekomst in het gebied mogelijk. De concrete 
toekomst ligt daarbij in de handen van de bewoners, on-
dernemers en eigenaren. De gemeente speelt daarbij een 
actieve faciliterende rol en toetst initiatieven toetsen aan 
deze gebiedsvisie. Past een initiatief binnen de visie dan 
werkt de gemeente mee om tot realisatie te komen.

Na de vaststelling van de visie wordt deze vertaald in een 
bestemmingsplan. Deze vormt de juridische vertaling van 
de visie. Ook bij dat proces wordt overleg gevoerd met de 
betrokkenen. Na het vaststellen van het bestemmingsplan 
ontstaat er alle ruimte voor initiatieven en concrete plan-
nen.

Via deze weg wil ik alle betrokkenen hartelijk danken voor 
hun inzet en betrokkenheid bij het totstandkomen van deze 
visie. Ik wens u veel inspiratie voor uw leefomgeving.

Wethouder Ruimtelijke Ordening,

Jeroen Verheijen
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