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Het Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) is het regime voor bescherming en waar mogelijk versterking en ontwikkeling van gebieden in NoordHolland die landschappelijk, aardkundig, ecologisch of cultuurhistorisch van bijzondere waarde zijn. Het BPL is beschreven in kernkwaliteiten
per deelgebied. De voormalige beschermingsregimes Bufferzones, Aardkundig Monument en Weidevogelleefgebied zijn geborgd in de kern
kwaliteiten. Het Natuurnetwerk Nederland (gericht op de wezenlijke kenmerken en waarden van natuur en landschap) en Provinciale Monu-
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menten hebben een eigen regime en vallen daarom buiten het BPL-regime.
In het BPL zijn ontwikkelingen, met uitzondering van nieuwe stedelijke ontwikkelingen, toegestaan wanneer de beschreven kernkwaliteiten niet
worden aangetast. Per locatie kan aan de hand van de kernkwaliteiten een zorgvuldige afweging worden gemaakt welke ruimtelijke ontwikke
lingen mogelijk en welke niet wenselijk zijn. Hierdoor is er ruimte voor maatwerk en gebiedsgerichte differentiatie. In de ruimtelijke onderbouwing

Kernkwaliteiten

van een bestemmingsplan dat een ontwikkeling in het BPL mogelijk maakt, moet worden gemotiveerd dat de ter plaatse geldende kernkwali
teiten niet worden aangetast.
In lijn met de provinciale Leidraad Landschap en Cultuurhistorie zijn de kernkwaliteiten beschreven aan de hand van drie provinciale kernwaarden:
1. Landschappelijke karakteristiek: de landschapstypen en de belangrijkste kenmerken van deze landschappen.
2. Openheid en ruimtebeleving: de beleving van de ruimte, de horizon en de oriëntatiepunten.
3. Ruimtelijke dragers: de driedimensionale structuren en lijnen die in het (vlakke) landschap het beeld bepalen en begrenzen.
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De Amstelscheg is een van de groene scheggen van Amsterdam. De scheg bestaat uit het polderlandschap rond de veenrivieren Amstel, Waver,
Holendracht en Bullewijk en ligt ingeklemd tussen het stedelijke gebied van Amstelveen en Amsterdam Zuidoost. Het gebied bestaat uit hoger
gelegen veenrivierenlandschap - inclusief polder de Ronde Hoep met zijn bijzondere sterverkaveling - en lager gelegen droogmakerijen. De Amstel
loopt door in de stad en vormt een zeer gewaardeerde recreatieve uitvalsroute.
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Het BPL Amstelscheg wordt aan de noordzijde begrensd door de bebouwing van Amsterdam en de
A10 Zuid, aan de oostkant door de A2, aan de zuidkant door het riviertje De Oude Waver, Amstel en
de Hollandse Kade ten noorden van Uithoorn en aan de westkant door de Bovenkerkerweg en de
bebouwing van Amstelveen. De Amstelscheg is onderdeel van het Groene Hart. Het is een van de
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groene scheggen van Amsterdam. De Stelling van Amsterdam (UNESCO Werelderfgoed) loopt aan
de zuidzijde langs de Oude Waver en de Amstel. De polder de Ronde Hoep heeft een functie als nood
overloop bij ernstige wateroverlast. De kern van polder is NNN. Delen van de Holendrecht, Waver en
Molenwetering maken deel uit van een NNN-natuurverbinding. Deze natuurverbinding bestaat uit
een netwerk van waterlopen tussen Amstelscheg, Vechtstreek en IJmeer en is een ecologische ver

Kernkwaliteiten

binding met waterrijke natuurgebieden in het Groene Hart.
Het Gebiedsperspectief en Beeldkwaliteit Amstelscheg (Bestuurlijk Overleg Amstelland 2011) is een
ruimtelijk kader voor ontwikkelingen in de Amstelscheg opgesteld in samenwerking tussen provincie
en gemeenten. De kernkwaliteiten van het BPL sluiten aan op de beschrijvingen van het Gebieds
perspectief. Het Gebiedsperspectief en Beeldkwaliteitsplan wordt komende jaren herzien.
(Het BPL Amstelscheg maakt deel uit van het ensemble Amstelscheg in de Leidraad Landschap en
Cultuurhistorie.)
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Het landschap van de Amstelscheg maakte deel uit van een groot veenkussen dat zich uitstrekte tussen de duinen en de Utrechtse Heuvelrug.
In dit deel van het veenlandschap waterden kleine veenriviertjes af op de Amstel. Het veengebied werd tussen de 11e en de 13e eeuw ontgonnen
doordat; vanaf de Amstel en de kleinere veenriviertjes werden parallelle sloten in het veen gegraven ter ontwatering. Hierdoor ontstond de kenmerkende opstrekkende verkaveling. In de Ronde Hoep kreeg de verkaveling door de ontginning vanuit verschillende richtingen een stervorm.

Begrenzing en context

De ontginningen schoven steeds verder het veen in. Uiteindelijk bleef men in het laatste ontginningslint wonen, zoals in Amstelveen, of men ver-

Ontstaansgeschiedenis

Het ‘Bovenkerkermeer’ ten westen van de Amstel ontstond door vervening (turfwinning) en werd in de 18e eeuw met molens drooggemalen tot

plaatste de bewoning naar een betere locatie, bijvoorbeeld langs de rivierdijken.

de Bovenkerkerpolder. Restanten van de molengang zijn nog zichtbaar. De Middelpolder bij Amstelveen en de Holendrechter- en Bullewijker

Kernkwaliteiten

polder ten oosten van Ouderkerk aan de Amstel werden in de tweede helft van de 19e eeuw verveend en drooggemalen. Bij de vervening werden
door de turfstekers op last van de kerk loopvelden uitgespaard als weg tussen de dorpen. Voorbeelden zijn de Ouderkerkerlaan en de Kalfjeslaan.
Door de goede bereikbaarheid en nabijheid van de stad ontstonden in de 17e en 18e eeuw vele buitenplaatsen langs de Amstel. Drie buitenplaatsen
resteren, de andere verdwenen in economisch slechtere tijden vanwege de hoge onderhoudskosten veroorzaakt door de slappe ondergrond.
Het Algemeen Uitbreidingsplan voor Amsterdam uit 1934 heeft de basis gelegd voor de huidige vorm van de scheg. In dit plan werden uitbrei
dingen van Amsterdam in westelijke en zuidelijke richting (Buitenveldert) voorzien. In de zestiger jaren werden in de droogmakerijen van Legmeer
en Bijlmermeer de lobben Amstelveen en Amsterdam Zuidoost gebouwd. Bij de stadsuitbreidingen werd de Amstel met aanliggende landerijen
gerespecteerd. Wel kwamen er in de Amstelscheg begraafplaatsen, volkstuinen en sportvelden. Het resterende veenweidelandschap heeft nog
steeds voornamelijk een agrarische functie. De scheg krijgt ook steeds meer betekenis als recreatielandschap, met name voor fietsers, hardlopers
en wandelaars. De kern Ouderkerk aan de Amstel met van oudsher veel uitspanningen is een belangrijke bestemming voor recreatie vanuit de
stad. In de tweede helft van de 20e eeuw werd ook het snelwegennet uitgebreid. Dat leidde in 1954 tot het aanleggen van Rijksweg A2 in het
verlengde van de Utrechtseweg. De A9 werd als zuidelijke bypass van ringweg A10 in de richting van Alkmaar gerealiseerd. Het uitgraven van de
Ouderkerkerplas leverde het zand op voor de aanleg van de verhoogd gelegen A9.
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De Amstelscheg is een samenstel van veenontginningen (veenrivierenlandschap) en enkele uitgeveende, lager gelegen (en deels bebouwde) droogmakerijen. Het veenrivierenlandschap
is niet afgegraven. Het ligt daardoor hoger en wordt ook wel ‘bovenland’ genoemd. De rivier de Amstel loopt centraal door het veenrivierenlandschap. Aan de zuidzijde van de snelweg A9
liggen de kleinere veenriviertjes Bullewijk, Oude Waver, de Holendrecht en de Winkel.

Beschrijving

Interpretatie en toetsing

Het veenrivierenlandschap wordt voornamelijk gebruikt als weide. De ver

Het karakteristieke strokenverkavelingspatroon in polder de Ronde Hoep

kaveling staat haaks op de rivieren. Door de slingerende rivieren zijn er

en het veenlandschap boven Ouderkerk aan de Amstel hangt samen met

uitwaaierende en toelopende verkavelingspatronen ontstaan. Deze ver


de loop van de rivieren in het gebied. Het is van zeer hoge landschappelijke

kavelingspatronen dateren van de vroege Middeleeuwen. Polder de Ronde

en cultuurhistorische waarde. Polder de Ronde Hoep is van internationale

Hoep is een heldere landschappelijke eenheid en heeft een kenmerkende

betekenis.

sterverkaveling. De droogmakerijen hebben een rechthoekige verkaveling en

Ontwikkelingen die het verkavelingspatroon wijzigen of leiden tot het dem-

dateren vanaf de 18e eeuw.

pen en wijzigingen van sloten en andere waterlopen zijn in ieder geval een
aantasting van deze kernkwaliteit. In de droogmakerijen worden ontwikke-

Veenrivieren en dijken

lingen die uitgaan van het rechthoekig karakter van de verkaveling en passen

Randen bovenland Bovenkerkerpolder, Holendrecht en Middelpolder

binnen de kavelmaten niet als aantasting van deze kernkwaliteit beschouwd.

Kalfjeslaan
Legmeerdijk met Bovenkerkerweg

Hollandse Dijk
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De Amstelscheg is een samenstel van veenontginningen (veenrivierenlandschap) en enkele uitgeveende, lager gelegen (en deels bebouwde) droogmakerijen. Het veenrivierenlandschap
is niet afgegraven. Het ligt daardoor hoger en wordt ook wel ‘bovenland’ genoemd. De rivier de Amstel loopt centraal door het veenrivierenlandschap. Aan de zuidzijde van de snelweg A9
liggen de kleinere veenriviertjes Bullewijk, Oude Waver, de Holendrecht en de Winkel.

Beschrijving

Interpretatie en toetsing

De Waver is een kronkelend veenriviertje en is van oudsher de natuurlijke

De Waver maakt deel uit van een groter systeem van veenstromen. Het

afwatering van de omliggende veengebieden. De oeverwallen langs deze

gehele systeem van veenstromen in dit deel van Noord-Holland, is inter

oude veenloop zijn goed ontwikkeld, gaaf en nog goed zichtbaar. De loop van

nationaal gezien zeer zeldzaam. De Waver heeft een educatieve en weten-

de Waver en de oeverwallen steken als rug boven de omgeving uit door een

schappelijke waarde.

proces van “inversie”. Hierbij komt de oorspronkelijke loop hoger te liggen

De aardkundige kernkwaliteit langs de Waver is van zeer hoge waarde en

dan zijn omgeving, door inklinking van het veen in de Ronde Hoep en de ont-

onvervangbaar. Ruimtelijke ontwikkelingen zijn mogelijk indien de leesbaar-

vening van het gebied wat nu Mijdrecht heet.

heid van de aardkundige kernkwaliteit in stand blijft. Dit betekent dat het
bodemprofiel en reliëf (bijv. door activiteiten als heien, graven en egaliseren)

Veenrivieren en dijken

niet significant mogen worden aangetast. Bij ruimtelijke ontwikkelingen die

Randen bovenland Bovenkerkerpolder, Holendrecht en Middelpolder

beroering tot een diepte van 0,5 m onder maaiveld vergen is in beginsel geen
sprake van aantasting van de aardkundige kernkwaliteit.

Kalfjeslaan
Legmeerdijk met Bovenkerkerweg

Hollandse Dijk
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De Amstelscheg is een samenstel van veenontginningen (veenrivierenlandschap) en enkele uitgeveende, lager gelegen (en deels bebouwde) droogmakerijen. Het veenrivierenlandschap
is niet afgegraven. Het ligt daardoor hoger en wordt ook wel ‘bovenland’ genoemd. De rivier de Amstel loopt centraal door het veenrivierenlandschap. Aan de zuidzijde van de snelweg A9
liggen de kleinere veenriviertjes Bullewijk, Oude Waver, de Holendrecht en de Winkel.

Beschrijving

Interpretatie en toetsing

In de Bovenkerkerpolder (benedenland) en in de Duivendrechtse Polder bij de

De aardkundige kernkwaliteit van de kreekruggen en beddingen zijn van

bocht in de Amstel, zijn relicten van de vlechtende rivierbeddingen zichtbaar.

hoge waarde en onvervangbaar. Ruimtelijke ontwikkelingen zijn mogelijk
indien de leesbaarheid van de aardkundige kernkwaliteit in stand blijft. Dit
betekent dat het bodemprofiel en reliëf (bijv. door activiteiten als heien,

Openheid
Habitat voor weidevogels
Ruimtelijke dragers

graven en egaliseren) niet significant mogen worden aangetast. Bij ruimtelijke o
 ntwikkelingen die beroering tot een diepte van 0,5 m onder maaiveld vergen is in beginsel geen sprake van aantasting van de aardkundige
kernkwaliteit.

Veenrivieren en dijken

Randen bovenland Bovenkerkerpolder, Holendrecht en Middelpolder
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Legmeerdijk met Bovenkerkerweg

Hollandse Dijk
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De Amstelscheg heeft ondanks de ligging tussen twee stadslobben een grote mate van openheid, stilte en uitgestrektheid in de polders. Het gebied is in trek bij recreanten om te fietsen,
wandelen en varen. In de randen zijn stedelijke voorzieningen zoals sportvelden en volkstuinen ingepast.

Beschrijving

Interpretatie en toetsing

Aan de noordzijde vormen de verdichte stedelijke randen een groot contrast

De openheid is van bijzondere betekenis. De waarde van authentiek en

met het relatief open landschap. Er is sprake van afwisseling van open weide

voor stedelingen goed toegankelijk polderlandschap in de Metropoolregio

gebieden en groene randen. Van noord naar zuid wordt de scheg breder en

Amsterdam is groot en neemt toe.

komt de stad op steeds grotere afstand van de Amstel te liggen. De maten

De openheid in de Bovenkerkerpolder en de polder Ronde Hoep is het meest

van de open ruimten worden groter en het gevoel in het landelijke buiten

kwetsbaar voor aantasting. Ruimtelijke ontwikkelingen zijn hier al snel

gebied te zijn neemt toe. In de openheid is de lintbebouwing langs de veen

een aantasting van de kernkwaliteit. Alleen in de zuid- en westrand van de

rivieren goed zichtbaar.

Bovenkerpolder zijn ruimtelijke ontwikkelingen voorstelbaar.

De Amstel is de belangrijkste lijn van waaraf de openheid wordt beleefd en

Ruimtelijke ontwikkelingen die erin resulteren dat de Amstel niet meer los

ligt los van de wanden van de Amstelscheg.

van de wanden van de Amstelscheg ligt zijn in ieder geval een aantasting van

Veenrivieren en dijken

De polder de Ronde Hoep heeft een grote openheid. Deze openheid is alleen

de kernkwaliteit. Nieuwe ontwikkelingen moeten bestaande zichtlijnen van-

Randen bovenland Bovenkerkerpolder, Holendrecht en Middelpolder

vanaf de randen te beleven. De Bovenkerkerpolder is een open droogmakerij

af de Amstel te respecteren. Om deze reden zijn nieuwe ruimtelijke ontwik-

met graslanden en verspreid liggende boerderijen langs de Bovenkerkerweg.

kelingen langs de Amsteldijk een aantasting van deze kernkwaliteit.

Kalfjeslaan

De randen van deze ruimte worden bepaald door de bebouwing van Amstel-

Legmeerdijk met Bovenkerkerweg

veen en Uithoorn en de verdichte rand bovenland langs de Amstel.

Ruimtelijke ontwikkelingen op terreinen met stedelijk recreatieve functie

In de randen van de scheg zijn terreinen met stedelijk recreatieve voorzie

ten behoeve van deze voorziening zijn mogelijk mits de ontwikkeling land-

ningen zoals sportvelden, volkstuinen en een golfbaan opgenomen in het

schappelijk is ingepast.

Aardkundige waarde: Oeverwallen
van De (Oude) Waver
Aardkundige waarde: Kreegruggen
en -beddingen in het landschap
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Hollandse Dijk

BPL. Ze vormen een onderdeel van het groene karakter van de scheg.
Ouderkerk aan de Amstel ligt als losse bebouwingskern in de scheg en is een
ruimtelijke verdichting in het gebied. Aan de zuidkant van de kern loopt de A9
dwars door de scheg en deelt deze door zijn verhoogde ligging en beplanting.
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De Amstelscheg heeft ondanks de ligging tussen twee stadslobben een grote mate van openheid, stilte en uitgestrektheid in de polders. Het gebied is in trek bij recreanten om te fietsen,
wandelen en varen. In de randen zijn stedelijke voorzieningen zoals sportvelden en volkstuinen ingepast.

Beschrijving

Interpretatie en toetsing

Bijna de gehele Amstelscheg heeft een functie voor weidevogels. De Boven-

Het ideale habitat voor weidevogels heeft een combinatie van de volgende

kerkerpolder aan de zuidwestzijde, Polder de Ronde Hoep en Holendrech-

ruimtelijke sleutelfactoren: omvangrijke aaneengesloten gebieden geken-

ter- en Bullewijkerpolder in het centraal-zuidelijke deel, en de Middelpolder

merkt door openheid, het ontbreken van verstoring (door opgaande elemen

en Duivendrechtse polder in het noorden vormen met name een geschikt

ten, zoals bebouwing, beplanting en masten en door infrastructuur en

habitat voor weidevogels. Het centrum van de polder Ronde Hoep is onder-

activiteiten die geluid en onrust veroorzaken), de aanwezigheid van micro-

deel van het NNN.

reliëf, graslandareaal en een relatief hoog waterpeil. De aanwezigheid van
deze combinatie van factoren in dit BPL is onvervangbaar. Kwetsbare weidevogelsoorten keren bij verstoring doorgaans niet terug.
Ruimtelijke ontwikkelingen die het habitat voor de weidevogels verkleinen

Veenrivieren en dijken

zijn in beginsel een aantasting. Verstoring of het toevoegen van opgaande

Randen bovenland Bovenkerkerpolder, Holendrecht en Middelpolder

elementen die leiden tot een verkleining van het habitat, of ruimtelijke ont-

Kalfjeslaan

zijn eveneens een aantasting van deze kernkwaliteit.

Legmeerdijk met Bovenkerkerweg

Ruimtelijke ontwikkelingen die niet leiden tot extra verstoring van het habi-

Hollandse Dijk

wikkelingen die een verslechtering van sleutelfactoren tot gevolg hebben

tat en waarbij de verstoring valt binnen de verstoringszone van bestaande
elementen zoals bijvoorbeeld gebouwen en wegen, verkleinen het habitat
niet. Ze worden daarom niet als aantasting van de kernkwaliteit beschouwd.
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Aardkundige waarde: Oeverwallen
van De (Oude) Waver

De dijken langs de rivieren liggen verhoogd in het landschap. De rivier de Amstel verbindt de stad met het buitengebied en is met zijn dijken de belangrijkste (recreatieve) drager. Langs de
Amstel ligt de meeste bebouwing. Buitenplaatsen zijn vooral aan de westzijde van de rivier gesitueerd, agrarische bebouwing meer aan de oostzijde. Rondom de Waver, de Bullewijk en de
Holendrecht is minder bebouwing.

Beschrijving

Interpretatie en toetsing

De bochtige veenrivieren zijn historische structuren die van oudsher zorgen

De veenrivieren en dijken zijn beeldbepalend zijn voor de Amstelscheg en

voor afwatering van het veengebied. Ze vormen belangrijke ruimtelijke

van zeer hoge landschappelijke en cultuurhistorische waarde. De ruimtelijke

dragers voor de bebouwing (o.a. boerderijen en buitenplaatsen) in het gebied

kwaliteit van deze dragers is kwetsbaar door de grote stedelijke en recrea-

en zijn samen met de dijken duidelijk zichtbare en continue lijnen in het land-

tieve druk. Ruimtelijke ontwikkelingen die de kwaliteit van het groene en

schap. Soms zijn ze voorzien van beplanting (geriefhout). Daarnaast zijn het

kleinschalige karakter van de dragers verminderen of de loop wijzigen zijn

lijnen waar vanaf het landschap beleefd wordt en hebben zij een recreatieve

een aantasting van de kernkwaliteit. Ruimtelijke ontwikkelingen waarbij

functie.

bijvoorbeeld het dijkprofiel wordt vergraven of het water wordt gedempt zijn

De Amstel met zijn begeleidende dijken is de belangrijkste ruimtelijke drager,

een aantasting van de kernkwaliteit. Dijkverbeteringen zijn mogelijk mits zij

Veenrivieren en dijken

de karakteristiek verschilt ten noorden en ten zuiden van Ouderkerk aan de

de continue lijn en het herkenbare dijkprofiel niet aantasten.

Randen bovenland Bovenkerkerpolder, Holendrecht en Middelpolder

Amstel.

Kalfjeslaan

verbinding. Deze natuurverbinding bestaat uit een netwerk van water

Legmeerdijk met Bovenkerkerweg

lopen tussen Amstelscheg, Vechtstreek en IJmeer en vormt ecologische ver

Aardkundige waarde: Kreegruggen
en -beddingen in het landschap

Openheid en ruimtebeleving
Openheid
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Delen van de Holendrecht en de Waver maken deel uit van een NNN-natuur

binding met waterrijke natuurgebieden in het Groene Hart. Het ecologisch

Hollandse Dijk

streefbeeld vanuit NNN bestaat uit een natte verbinding tussen waterrijke
besloten veengebieden, bestaande uit bloemrijke (riet)ruigtes, moerassen en
open water.
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De dijken langs de rivieren liggen verhoogd in het landschap. De rivier de Amstel verbindt de stad met het buitengebied en is met zijn dijken de belangrijkste (recreatieve) drager. Langs de
Amstel ligt de meeste bebouwing. Buitenplaatsen zijn vooral aan de westzijde van de rivier gesitueerd, agrarische bebouwing meer aan de oostzijde. Rondom de Waver, de Bullewijk en de
Holendrecht is minder bebouwing.

Beschrijving

Interpretatie en toetsing

Aan de oostkant van de Bovenkerkerpolder ligt een verdichte rand boven-

Het hoogteverschil toont de ontstaansgeschiedenis van het landschap en

land langs de Amstel. Deze rand is intact gebleven tijdens verveningen. Men

heeft een historisch en educatieve waarde. Ruimtelijke ontwikkelingen die

was bang voor overstroming en de turf langs de rivieren was van mindere

het hoogteverschil nivelleren of de zichtbaarheid van dit hoogteverschil

kwaliteit. Dit soort randen komt ook voor in de Middelpolder en langs de

verminderen zijn een aantasting van deze kernkwaliteit.

Holendrecht. Het hoogteverschil tussen bovenland en de droogmakerij ontsond door vervening en later inpolderen van de polder en is goed zichtbaar.
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Beschrijving

Interpretatie en toetsing

De Kalfsjeslaan is ontstaan als loopveld tussen turfwinningen. De Kalfjes-

De Kalfjeslaan heeft een hoge cultuurhistorisch waarde en is ecologisch als

laan is tegenwoordig een groenstructuur tussen de bebouwing van Buiten

verbindingszone van betekenis. Ontwikkelingen die het kenmerkende p
 rofiel

veldert en Amstelveen. Een deel ervan is opgenomen in het BPL. Het heeft

van de Kalfjeslaan zelf en de beleving van de laan wijzigen zijn een aantasting

een recreatieve en ecologische betekenis.

van de kernkwaliteit.
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Interpretatie en toetsing

De Bovenkerkerweg ligt tussen Uithoorn en de Zijdelweg op een dijk die de

Ruimtelijke ontwikkelingen die binnen de bermsloten van de dijk plaats

Noorder Legmeer en de Bovenkerkerpolder scheidt. In de Legmeer vindt op

vinden zijn een aantasting. Ruimtelijke ontwikkelingen waarbij bijvoor-

grote schaal bedrijfsmatige ontwikkeling plaats. De dijk heeft haar landelijk

beeld het dijkprofiel wordt vergraven of het water wordt gedempt zijn een

en kleinschalig karakter nog behouden. Ze heeft een kenmerkend profiel en

aantasting van de kernkwaliteit. Dijkverbeteringen zijn mogelijk mits zij de

toont de hoogteverschillen tussen beide droogmakerijen.

continue lijn en het herkenbare dijkprofiel niet aantasten.
De beleving van de hoogteverschillen aan beide zijden van de dijk moet
mogelijk blijven.
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De Hollandse Dijk is een landscheiding tussen de gewesten Holland en

Ruimtelijke ontwikkelingen die afbreuk doen aan het rechte lengteprofiel

Utrecht. Uit de 17e eeuw. Ze vormt een scherpe begrenzing van het stedelijk

van de dijk worden beschouwd als een aantasting.

gebied van Uithoorn.
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