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Het Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) is het regime voor bescherming en waar mogelijk versterking en ontwikkeling van gebieden in Noord-
Holland 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 (NNN, gericht op de wezenlijke kenmerken en waarden van natuur en landschap) en Provinciale
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Monumenten hebben een eigen regime en vallen daarom buiten het BPL-regime.
In het BPL zijn ruimtelijke ontwikkelingen, met uitzondering van nieuwe stedelijke ontwikkelingen, toegestaan wanneer de beschreven kern
kwaliteiten niet worden aangetast. Per locatie kan aan de hand van de kernkwaliteiten een zorgvuldige afweging worden gemaakt welke ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk en welke niet wenselijk zijn. Hierdoor is er ruimte voor maatwerk en gebiedsgerichte differentiatie. In de ruimtelijke
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onderbouwing van een bestemmingsplan dat een ontwikkeling in het BPL mogelijk maakt, moet worden gemotiveerd dat de ter plaatse geldende kernkwaliteiten 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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Het BPL Vechtstreek-Noord bestaat uit grotendeels uit veenrivierenlandschap. De Vecht is de belangrijkste rivier in het gebied en was van oorsprong een zijtak van de Rijn. De Gaasp en Diem zijn veenrivieren. Kenmerkend is het uitwaaierende verkavelingspatroon van de polders langs
de rivieren. Aan de westzijde liggen bosrijke recreatiegebieden in de Diemerscheg. Aan de oostzijde van het gebied ligt het Naardermeer dat deel
uitmaakt van het veenpolderlandschap. Hier zijn de ontginningslinten en de langgerekte verkavelingspatronen kenmerkend. Het Naardermeer
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is het oudste natuurgebied van Nederland. Het groene karakter van Vechtstreek-Noord vormt een groot contrast met de omliggende stedelijke
gebieden van Amsterdam en het Gooi.
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Het BPL Vechtstreek-Noord is het noordelijk deel van de Vechtstreek tussen Amsterdam en Het Gooi.
In het noorden is de Zuiderzeedijk de grens en aan de oostzijde de stedelijke bebouwing van Naarden
en Bussum. Aan de zuidzijde wordt de grens gevormd door de N236, de Ankeveense plassen en in de
Aetveldse polder door de provinciegrens met Utrecht. Het Amsterdam-Rijnkanaal en het riviertje de
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Gaasp vormen samen de westelijke grens.
De Vechtstreek heeft een grote samenhang met Het Gooi, onder andere vanwege het kwelwater dat
vanuit de stuwwal van Het Gooi in het gebied naar boven komt. Het BPL Vechtstreek-Noord wordt
doorsneden met snelwegen en spoorlijnen die de verbinding vormen tussen Amsterdam, Almere en
Amersfoort. Het Amsterdam-Rijnkanaal doorkruist het gebied aan de westzijde. Aan de westkant ligt
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een van de groene scheggen van Amsterdam: de Diemerscheg. Dit is een recreatief bosgebied dat
functioneert als stedelijk uitloopgebied. Het gebied wordt doorsneden door snelwegen, de spoorlijn
en het Amsterdam-Rijnkanaal. Ten oosten van de A6 bij Muiderberg ligt het recreatiegebied Naarderbos. De Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam liggen ten oosten van de Vecht.
De Stelling van Amsterdam is UNESCO Werelderfgoed en de Nieuwe Hollandse Waterlinie staat op de
nominatie daaraan toegevoegd te worden. Het militair strategisch landschap is zichtbaar door vestingsteden, forten, liniedijken, inundatiegebieden en schootsvelden.
Grote delen van het gebied bij de Diemerscheg en het Naardermeer behoren tot NNN. Natuurverbindingen over het Amsterdam-Rijnkanaal, over en onder de A1 (Waterland- en Gooimeertak) en onder
de N236 verbinden de leefgebieden met de omgeving en zijn onderdeel van NNN. Het Naardermeer
met de daaromheen liggende natuurgebieden is onderdeel van een structuur van laagveenmoerassen aan de voet van de stuwwal van het Gooi/Utrechtse Heuvelrug en behoort tot Natura2000. Het
heeft een Internationale Wetlandstatus.
(Het BPL Vechtstreek-Noord maakt deel uit van het ensemble Vechtstreek in de Leidraad Landschap
en Cultuurhistorie)
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De Vechtstreek was deel van een groot veenkussen dat zich uitstrekte tussen de duinen en de Utrechtse Heuvelrug. De Vecht was in dit deel van
het veengebied de centrale afwatering waarin veenrivieren als Gaasp en Gein uitmondden. De berg van Muiderberg bestaat uit een restant van
een stuwwal uit de voorlaatste ijstijd in de ondergrond. Langs het zuidelijk deel van de Vecht, tussen Utrecht en Nederhorst den Berg, werd zandig
materiaal uit de Oude Rijn afgezet en ontstonden oeverwallen. Rond 500 v.Chr. vestigden zich hier de eerste bewoners. De Vechtstadjes Muiden
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en Weesp in het noordelijk deel van het gebied dateren uit het begin van de middeleeuwen. Rond 1300 werden er op verschillende plaatsen kastelen en ridderhofsteden (Muiderslot, Gunterstein) gebouwd.
He veengebied werd in de middeleeuwen vanuit (de nederzettingen langs) de rivieren in ontginning genomen. Met evenwijdige sloten loodrecht
op de Vecht, de Gaasp en de Diem werd het veen ontwaterd en geschikt gemaakt als landbouwgrond. Door de ontwatering daalde het veen en
werd het steeds natter. Akkerbouw werd onmogelijk in het gebied en men ging over op veeteelt.

Kernkwaliteiten

Door stijging van de zeespiegel en ontwatering van het veen ontstond in de middeleeuwen een open verbinding tussen het Almere en de Waddenzee. Hierdoor ontstond de Zuiderzee. Het werd noodzakelijk het land te beschermen tegen de zee en daarom werd in de 13e eeuw het gebied
bedijkt en de Diem afgesloten. De zeedijk brak daarna nog regelmatig door, wat nu nog steeds zichtbaar is in de restanten van dijkdoorbraken
(‘braken’) en het bochtige karakter van delen van de dijk. De Vecht bleef als belangrijke handelsroute naar Utrecht in open verbinding staan met
de Zuiderzee. Pas in 1437 werd bij Hinderdam een waterkering met sluis gebouwd. In 1674 werd de Groote Zeesluis in Muiden gebouwd. Voor de
handel tussen de steden werden de Muidertrekvaart en Naardertrekvaart aangelegd. Ook de ‘s-Gravelandsche Vaart was een belangrijke verbinding. Via deze vaart werd onder andere zand naar Amsterdam vervoerd voor de uitbreiding van deze stad. De Vechtstreek ontwikkelde zich in de
80-jarige oorlog als een ‘strategisch landschap’ met vestingsteden Weesp, Muiden en Naarden die deel uitmaakten van de Oude- en Nieuwe Hollandse Waterlinie. De forten en schootsvelden van Muiden en Weesp werden later toegevoegd aan de Stelling van Amsterdam. In aanloop naar
de Tweede Wereldoorlog is de Stelling versterkt met bunkers. Begin 17e eeuw werd het Naardermeer drooggelegd, maar kort daarna weer onder
water gezet om Amsterdam te beschermen tegen oprukkende Spaanse troepen. Eind 19e eeuw werd een nieuwe poging gedaan om het meer
droog te malen, maar het bleek te duur om de grote hoeveelheden kwelwater uit Het Gooi weg te pompen. Daarna ontwikkelde het Naardermeer
zich tot natuurgebied. De sporen van de mislukte droogmakerij zijn nog zichtbaar.
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In de 17e en 18e eeuw komt het wonen langs de Vecht in trek bij rijke Amsterdamse kooplieden die er buitenverblijven laten bouwen. Een indrukwekkende reeks van fraaie buitenplaatsen was het gevolg. Eind 19e eeuw werd de spoorlijn van Amsterdam richting Hilversum aangelegd. In die
periode werd ook het Merwedekanaal als scheepvaartverbinding tussen Amsterdam en de grote rivieren gerealiseerd. Deze werd op basis van
plannen uit de jaren ’30 na de Tweede Wereldoorlog verbreed en omgedoopt tot Amsterdam-Rijnkanaal. Na de Tweede Wereldoorlog ontstond
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door toename van het autobezit de behoefte om buiten te wonen. Forensen vestigen zich in de uitbreidende vestingstadjes. Ter plekke van het
jaagpad op de kade langs de oude trekvaarten kwam eerst de Rijksstraatweg en later de A1. Aan de westzijde van het gebied werd eind jaren ’70
van de vorige eeuw de A9 verbonden met de A1. Kort daarna volgende de A6 richting Almere en Lelystad en werd ook de spoorlijn richting Zuidelijk
Flevoland aangelegd. De snelwegen groeiden de laatste decennia uit tot een autonoom stelsel van steeds breder wordende infrastructuur. Recent werd de A1 verlegd en met een aquaduct onder de Vecht doorgelegd. Hierdoor kwamen de schootsvelden van de Vesting Muiden weer vrij in
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het landschap te liggen. Tussen Muiderberg en Naarden werd op de aanvankelijk open buitendijkse gronden (en deels in het Gooimeer) het Naarderbos met onder meer een jachthaven ontwikkeld. In de Bloemendalerpolder, ten noorden van Weesp en ten westen van Muiden worden grote
woningbouwlocaties gerealiseerd.
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Het BPL Vechtstreek-Noord bestaat uit een veenlandschap met veenrivieren en -polders. Centraal in het gebied ligt de Vecht. In de Diemerscheg in het westen zijn de polders van het veenrivierenlandschap getransformeerd tot bosrijke recreatiegebieden met de landbouwkundige verkaveling als onderlegger. Het oostelijk deel van het gebied waarin het Naardermeer ligt, is
waterrijk door de voortdurende aanvoer van kwel uit de stuwwal van Het Gooi. In het Naardermeer is de opzet van een mislukte droogmakerij nog te herkennen.

Beschrijving

Interpretatie en toetsing

De voormalige getijderivier de Vecht met omliggend polderland, ontstond

Het gehele systeem van vertakkende riviertjes, zoals het in dit deel van

3500 tot 3000 jaar geleden, toen de Vechtstreek nog één groot veenmoeras

Noord-Holland (en Utrecht) voorkomt is uniek voor kustvlakten in Europa. Er

was als onderdeel van het zich vertakkende Kromme Rijn/Oude Rijn systeem.

is een provinciale tot internationale waardering aan de gebieden toegekend.

De Vecht is de hoofdstroom van dit systeem en mondde uit in het voormalige

De deelgebieden hebben zowel educatieve als wetenschappelijke waarde.

Almere en latere Zuiderzee. Het hele gebied ondervond invloed van zee. De

Met name de Vechtloop en -delta draagt hieraan bij. De ondergrond in de

getijdenwerking was beperkt, alleen bij storm werd klei afgezet en konden

Aetveldse polder is onderdeel van bovenstaand systeem. Aan de oppervlak-

oeverwallen ontstaan. De ondergrond van de Aetveldsche polder bestaat

te wordt de polder gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan tamelijk

uit een vertakkend systeem van voormalige veenrivieren, veenstromen en

gave, kenmerkende verkavelingsvormen. Ook deze kernkwaliteit is onver-

De Vecht met bijbehorende oevers

kreekbeddingen met oeverwallen die onder invloed van het getij stonden.

vangbaar.

Veenrivieren Gein, Gaasp en Diem

Overstromingen van het Oer-IJ en de erosie vanuit de Vecht hebben de voor-

Openheid en ruimtebeleving

Aaneengesloten open ruimte
en vergezichten
Habitat voor weidevogels
Schootsvelden Stelling van
Amsterdam en Nieuwe Hollandse
Waterlinie

Ruimtelijke dragers

Zuiderzeedijk

Muidertrekvaart en Naarder
trekvaart
‘s-Gravelandsche Vaart
Amsterdam-Rijnkanaal

lopers van het Naardermeer gevormd. Voor de 12e twaalfde eeuw stroomde

Ruimtelijke ontwikkelingen zijn mogelijk indien de leesbaarheid van de aard-

de Vecht via moerasgebieden en binnenmeren naar een zoetwatermeer als

kundige kernkwaliteit in stand blijft. Dit betekent dat het bodemprofiel en

voorloper van de Zuiderzee. Door overstromingen van de Vecht en golferosie

reliëf (bijv. door activiteiten als heien, graven en egaliseren) niet significant

door harde wind sloegen grote stukken uit de venige oevers van het Naar-

mogen worden aangetast. Bij ontwikkelingen die beroering tot een diepte

dermeer. Midden 13e eeuw werden langs het Naardermeer een aantal dijken

van 1 m onder maaiveld vergen is in beginsel geen sprake van aantasting van

aangelegd. In 1383 werd de verbinding tussen de Vecht en het Naardermeer

de aardkundige kernkwaliteit.

afgedamd. Na deze afdamming begon, aanvankelijk vooral aan de westzijde,
verlanding (veengroei) plaats te vinden.
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Het BPL Vechtstreek-Noord bestaat uit een veenlandschap met veenrivieren en -polders. Centraal in het gebied ligt de Vecht. In de Diemerscheg in het westen zijn de polders van het veenrivierenlandschap getransformeerd tot bosrijke recreatiegebieden met de landbouwkundige verkaveling als onderlegger. Het oostelijk deel van het gebied waarin het Naardermeer ligt, is
waterrijk door de voortdurende aanvoer van kwel uit de stuwwal van Het Gooi. In het Naardermeer is de opzet van een mislukte droogmakerij nog te herkennen.

Beschrijving

Interpretatie en toetsing

Het verkavelingspatroon met langgerekte smalle kavels in het veenrivieren-

Het verkavelingspatroon van de polders is eeuwenlang grotendeels onveran-

landschap heeft een uitwaaierend karakter. Het verkavelingspatroon ont-

derd gebleven en maakt de geschiedenis van het landschap zichtbaar. Het

stond doordat vanaf de bochtige veenrivieren en vanaf de Zuiderzeedijk in

is cultuurhistorisch van hoge waarde. Deze kernkwaliteit is onvervangbaar.

verschillende richtingen werd ontgonnen. De kavels raken elkaar aan de

Ontwikkelingen die het verkavelingspatroon van de veenweidepolders wijzi-

achterzijde van de polders. In het veenpolderlandschap rond het Naarder-

gen of ruimtelijke ontwikkelingen die leiden tot het dempen of wijzigen van

meer is het kavelpatroon wat regelmatiger, maar deels ook verdwenen door

sloten en andere waterlopen zijn een aantasting van deze kernkwaliteit.

natuurontwikkeling.

De Vecht met bijbehorende oevers
Veenrivieren Gein, Gaasp en Diem
Zuiderzeedijk

Muidertrekvaart en Naarder
trekvaart
‘s-Gravelandsche Vaart
Amsterdam-Rijnkanaal
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Het BPL Vechtstreek-Noord is een open landschap dat doorsneden wordt door de rivier de Vecht en grote infrastructuurlijnen. De openheid wordt aan de westzijde van de Vecht verkleind
door nieuwbouw in de Bloemendalerpolder. Het Diemerbos, Naarderbos en het Naardermeer vormen door opgaande beplanting verdichte gebieden.
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Beschrijving

Interpretatie en toetsing

De openheid aan de oostzijde van de Vecht is grotendeels terug te voeren

De afwisseling tussen de open veenpolders en de meer besloten bos- en

op de aanwezigheid van de schoots- en inundatievelden van de Nieuwe

moerasgebieden in combinatie met de cultuurhistorische waarden maken

Hollandse Waterline/Stelling van Amsterdam. Deze openheid is nog goed

het gebied van bijzondere landschappelijke en recreatieve waarde.

te ervaren. Ondanks de fysieke barrières van de infrastructuur maakt het

De omvang van het open weidegebied in het BPL Vechtstreek-Noord is van

gebied de indruk van een aaneengesloten open gebied. De Noordpolder, de

grote waarde. Ondanks de fysieke barrières maakt het de indruk van een

Keverdijkesepolder en de Aetveldse polder hebben de grootste maten.

aaneengesloten open landschap. De combinatie met de historische schoots-

Het Naardermeer manifesteert zich als een moerasbos met daarbinnen open

en inundatievelden is van bijzondere waarde. De openheid is kwetsbaar om-

plassen. Vanaf het uitkijkpunt Muggenbult en vanaf de spoorlijn is de open-

dat in het vlakke land bijna elke ruimtelijke ingreep zichtbaar is. Met name de

heid in de lengterichting te ervaren.

smalle zone tussen A1 en Naardertrekvaart is extra gevoelig voor verdichting

De Vecht met bijbehorende oevers

en verrommeling.

Veenrivieren Gein, Gaasp en Diem

Ruimtelijke ontwikkelingen die leiden tot verdere verdichting of verrommeling in het open landschap zijn een aantasting van deze kernkwaliteit.

Zuiderzeedijk

Muidertrekvaart en Naarder
trekvaart
‘s-Gravelandsche Vaart
Amsterdam-Rijnkanaal
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Interpretatie en toetsing

De graslanden in de Noordpolder beoosten Muiden en de Aetsveldsche Polder

Het ideale habitat voor weidevogels heeft een combinatie van de volgende

zijn een belangrijke habitat voor weidevogels in het BPL Vechtstreek-Noord.

ruimtelijke sleutelfactoren: omvangrijke aaneengesloten gebieden geken-

De geschiktheid als broedgebied voor weidevogels hangt onder andere s amen

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

met het hoge grondwaterpeil en het aanwezige microreliëf. Daarnaast zijn

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

het extensieve agrarisch gebruik, voldoende openheid en beperkte versto-

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

ring van belang. De kwaliteit voor weidevogels wordt mede bepaald door het

reliëf, graslandareaal en een relatief hoog waterpeil. De aanwezigheid van

open landschap van BPL Vechtstreek-Noord als geheel en habitat voor weide-

deze combinatie van factoren in dit BPL is onvervangbaar. Kwetsbare weide-

vogels in de aangrenzende gebieden (onder andere Horn- en Kuierpolder ten

vogelsoorten keren bij verstoring doorgaans niet terug.

zuiden van het gebied).

Ruimtelijke ontwikkelingen die het habitat voor de weidevogels verkleinen

De Vecht met bijbehorende oevers

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

Veenrivieren Gein, Gaasp en Diem

elementen die leiden tot een verkleining van het habitat, of ruimtelijke ontwikkelingen die een verslechtering van sleutelfactoren tot gevolg hebben

Zuiderzeedijk

Muidertrekvaart en Naarder
trekvaart
‘s-Gravelandsche Vaart
Amsterdam-Rijnkanaal

zijn eveneens een aantasting van deze kernkwaliteit.
Ruimtelijke ontwikkelingen die niet leiden tot extra verstoring van het habitat 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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Interpretatie en toetsing

De Vechtstreek Noord is een ‘strategisch landschap’ met kastelen, vesting

De Stelling van Amsterdam is UNESCO Werelderfgoed en heeft een eigen

steden en forten. De Stelling van Amsterdam ligt in dit gebied over de oudere

beschermingsregime waaronder ook de accessen en schootsvelden van de

Nieuwe Hollandse waterlinie. Alle onderdelen van de Stelling van Amsterdam

forten vallen. Ruimtelijke ontwikkelingen die niet passen binnen de regels

w.o. schootsvelden en inundatiegebieden hebben de beschermde status van

van dit regime zijn een aantasting van de kernkwaliteit.

het Werelderfgoed.

Schootsvelden Stelling van
Amsterdam en Nieuwe Hollandse
Waterlinie
Ruimtelijke dragers
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De Vecht was een belangrijke basis voor de bewoning en ontginning van het

De Vecht heeft nog grotendeels zijn natuurlijke bochtige loop. De rivier en

gebied. In tegenstelling tot het meer zuidelijk gelegen deel van de Vecht,

bijbehorende oevers heeft bijzondere landschappelijke kwaliteit en heeft een

waar veel buitenplaatsen liggen, zijn langs de Vecht in BPL Vechtstreek-Noord

hoge cultuurhistorische waarde. Ruimtelijke ontwikkelingen waarbij bij-

vooral boerderijen te vinden. De Vecht maakte deel uit van de hoofdverde

voorbeeld water wordt gedempt of oevers worden vergraven, zijn een aan-

digingslijn van de Nieuwe Hollandse waterlinie, waarlangs verschillende

tasting van deze kernkwaliteit. Ruimtelijke ontwikkelingen die het groene

vestingsteden en forten gebouwd werden.

en kleinschalige karakter van de Vecht oevers veranderen zijn eveneens een

De Vecht wordt begeleid door bebouwing, wegen en beplanting, maar heeft

aantasting van deze kernkwaliteit.

ook open stukken met uitzicht over het achterliggende open veenpolderlandschap. Het zuidelijk deel van de Vecht behoort tot een NNN-verbinding,

De Vecht met bijbehorende oevers

een natte ecologische verbinding tussen de noordelijke en zuidelijke Vecht-
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plassen.
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De veenrivieren vormen belangrijke historische structuren in het gebied en

De veenrivieren hebben een hoge cultuurhistorische waarde en zijn ondanks

zijn soms voor een groot deel in het stedelijk gebied opgenomen. Het Gein en

stedelijke ontwikkelingen en aanwezigheid van grootschalige infrastructuur

delen van de Gaasp hebben hun oorspronkelijk karakter behouden. De Diem

vaak nog goed herkenbaar. Ruimtelijke ontwikkelingen die het oorspronke-

is door infrastructuur doorsneden maar heeft ecologische potentie.

lijk verloop of de continuïteit van het groene karakter veranderen of ruimtelijke ontwikkelingen die de zichtbaarheid van de veenrivieren verminderen
zijn een aantasting van deze kernkwaliteit.
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De Zuiderzeedijk (aan de westzijde van het gebied de Diemerzeedijk en aan

De Zuiderzeedijk is een herkenbare cultuurhistorische ruimtelijke drager

de oostzijde de Westdijk) is met zijn hoogte en steile profiel een beeld

die nog steeds een waterkerende functie heeft. Ruimtelijke ontwikkelingen

bepalende en continue lijn op de grens van water en land. De dijk loop ook

die de herkenbaarheid, tracé of profiel aantasten doen afbreuk aan deze

buiten het gebied door. De dijk verbindt de historische vestingsteden Muiden

kernkwaliteit. Ruimtelijke ontwikkelingen waarbij bijvoorbeeld het dijk

en Naarden. Vanaf de Diemerzeedijk is afwisselend zicht mogelijk op het

profiel wordt vergraven of het water wordt gedempt zijn een aantasting van

veenpolderlandschap, het verstedelijkte landschap en het IJmeer. De West-

de kernkwaliteit. Dijkverbeteringen zijn mogelijk mits zij de continue lijn en

dijk aan de oostkant van Muiderberg heeft door de vele dijkdoorbraken die in

het herkenbare dijkprofiel niet aantasten.

het verleden hebben plaatsgevonden een bochtig karakter. Er zijn nog meerdere ‘braken’ (plassen) te vinden die ontstonden ten gevolge van het binnen-

De Vecht met bijbehorende oevers

stromende water. Ten noorden van de Westdijk zijn op de voormalige buiten-

Veenrivieren Gein, Gaasp en Diem

dijkse gronden recreatieve voorzieningen gekomen (Naarderbos), waardoor
hier vanaf de dijk niet of nauwelijks zicht is op het Gooimeer. De polder aan de

Zuiderzeedijk

zuidzijde is wel goed te ervaren.
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De Muidertrekvaart en de Naardertrekvaart verbonden Amsterdam met

De trekvaarten hebben een hoge cultuurhistorische waarde en zijn ondanks

Muiden en Naarden. De trekvaarten worden steeds voor een belangrijk deel

stedelijke ontwikkelingen en aanwezigheid van grootschalige infrastructuur

begeleid door kades en zijn een herkenbare rechte lijn in het landschap. De

nog goed herkenbaar. Ruimtelijke ontwikkelingen die het rechtlijnige karak-

trekvaart wordt aan tenminste één zijde begeleid door een weg en wordt

ter en het kenmerkende profiel veranderen of ruimtelijke ontwikkelingen die

geaccentueerd met boombeplanting.

de zichtbaarheid van de trekvaarten verminderen zijn een aantasting van

De Muidertrekvaart direct ten westen van Muiden is nog intact, maar is meer

deze kernkwaliteit.

in westelijke richting naar het noorden opgeschoven door de verbreding van

De Stelling van Amsterdam is UNESCO Werelderfgoed en heeft een eigen be-

de A1. Hier volgt de trekvaart dus niet meer het oorspronkelijke tracé. Aan

schermingsregime waaronder ook de accessen en schootsvelden van de for-

de oostzijde vormde de Naardertrekvaart het acces (toegang) tot de Stelling

ten vallen. Ruimtelijke ontwikkelingen die niet passen binnen de regels van

De Vecht met bijbehorende oevers

van Amsterdam (Muizenfort bij Muiden). Het jaagpad langs de trekvaarten

dit regime zijn een aantasting van de kernkwaliteit.
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groeide uit tot Rijksstraatweg en later tot de A1.
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De ‘s-Gravelandsche Vaart was de verbinding tussen de Vecht en ‘s-Graveland

De ’s-Gravelandsche Vaart is belangrijk geweest voor de ontwikkeling van

en was belangrijk voor de ontwikkeling van de landgoederenzone bij deze

’s-Graveland en is van cultuurhistorische waarde. De vaart volgt nog het oor-

plaats. Aan de oostzijde van de Vecht valt de ’s-Gravelandsche Vaart samen

spronkelijke tracé. Ruimtelijke ontwikkelingen die het profiel veranderen of

met het acces (toegang) van fort Uitermeer van de Stelling van Amsterdam.

ruimtelijke ontwikkelingen die de zichtbaarheid van de vaart verminderen

De ’s-Gravelandsche Vaart heeft in tegenstelling tot de Muider- en Naarder-

zijn een aantasting van deze kernkwaliteit.

trekvaart een geknikt verloop en een wisselende breedte.

De Stelling van Amsterdam is UNESCO Werelderfgoed en heeft een eigen
beschermingsregime waaronder ook de schootsvelden van de forten vallen.
Ruimtelijke ontwikkelingen die niet passen binnen de regels van dit regime
zijn een aantasting van de kernkwaliteit.
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Het Amsterdam-Rijnkanaal doorsnijdt (en begrenst) aan de westzijde het

Het Amsterdam-Rijnkanaal is door zijn breedte en begeleidende beplanting

BPL Vechtstreek-Noord. Het brede kanaal heeft een belangrijke functie als

een belangrijke ruimtelijke drager in het gebied. Ruimtelijke ontwikkelingen

scheepvaartverbinding van en naar Amsterdam. Het kanaal verving het eer-

die de rechtlijnigheid en de continuïteit van het profiel verminderen vormen

der aangelegde Merwedekanaal en werd uiteindelijk zo’n 100 m breed. Het

een aantasting van deze kernkwaliteit.

kanaal wordt aan weerszijden begeleid door een of meerdere bomenrijen.
Vooral de hoge populieren die ter hoogte van Weesp langs het kanaal staan
benadrukken de aanwezigheid van het kanaal. De bruggen over het kanaal
zijn oriëntatiepunten. Vooral de spoorbrug en de brug van de A1 zijn opvallende elementen.
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