Bijzonder Provinciaal Landschap

Het Gooi

Bijzonder Provinciaal Landschap
Kenschets

Begrenzing en context
Ontstaansgeschiedenis
Kernkwaliteiten

© Foto: Theo Baart

Printen

Bijzonder Provinciaal Landschap

Het Gooi

Bijzonder Provinciaal Landschap
Kenschets

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 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
van een bestemmingsplan dat een ontwikkeling in het BPL mogelijk maakt, moet worden gemotiveerd dat de ter plaatse geldende kernkwalitei-
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ten 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 Gooi is een stuwwallenlandschap met bos- en heidegebieden, zanderijen en restanten van engen. Deze variatie in landschapstypen maakt
het een aantrekkelijk gebied om te verblijven. De rustige bos- en heidegebieden zijn een contrast met de nabijgelegen stedelijke gebieden. De
gaafheid van de zichtbare relicten uit de voorlaatste ijstijd en van de bewoningsgeschiedenis vanaf de prehistorie zijn een bijzondere kwaliteit van
dit gebied.
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Het BPL Het Gooi wordt aan de noordzijde begrensd door het Gooimeer en het stedelijk gebied van
Huizen. De oostgrens wordt gevormd door de begrenzing van de stuwwal, de kernen Blaricum en
Laren en de Erfgooiersgracht (provinciegrens). Aan de zuidzijde is ook de provinciegrens aangehouden. Aan de westzijde wordt de grens gevormd door de ’s-Gravelandsche vaart en de kernen Hilver-
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sum en Bussum. Tussen Loosdrecht en Hilversum is de gemeentegrens aangehouden.
De stuwwal van het Gooi is een uitloper van de Utrechtse Heuvelrug en is het brongebied voor grondwaterstromen die in de Vechtstreek aan de oppervlakte komen. Het gebied heeft hoge archeologische en cultuurhistorische waarden als gevolg van de lange historie. Verschillende elementen hebben
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de status van rijksmonument. De Vesting Naarden maakt onderdeel uit van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie en is beschermd stadsgezicht. De Nieuwe Hollandse Waterlinie staat op de nominatie om
UNESCO Werelderfgoed te worden. De schootsvelden van de vesting Naarden vallen binnen dit BPL.
Bijna het gehele niet stedelijke gebied in het Gooi is onderdeel van het NNN. De natuurgebieden in
het Gooi sluiten aan op de andere natuurgebieden van de Utrechtse Heuvelrug. De zuidoever van het
Gooimeer en de Naardermeent zijn N2000.
Het gebied wordt doorsneden door de A1, meerdere provinciale wegen zoals de Crailoseweg N257, de
Laarderweg N255 en de Vreelandseweg N201 en door de spoorlijn Amsterdam – Amersfoort. Het gebied is een geliefd woongebied en aantrekkelijk voor recreatie. Vanwege het bosrijke karakter van de
villa- en buitenwijken in het Gooi, loopt het bosgebied geleidelijk over in de bebouwde kom.
(Het BPL Het Gooi is onderdeel van het ensemble Het Gooi van de Leidraad Landschap en Cultuur
historie.)
© Foto: Theo Baart

Printen

Bijzonder Provinciaal Landschap

Het Gooi

Bijzonder Provinciaal Landschap
Kenschets

Het reliëf van Het Gooi is in de voorlaatste ijstijd ontstaan. Tussen 200.000 en 130.000 jaar geleden bewogen gletsjers van noord naar zuid door
het land en aan de voorkant ervan werd de ondergrond opgestuwd, hierdoor ontstonden stuwwallen. Het stuwwallencomplex van Laren, Blaricum en Hilversum werd gevormd door een gletsjertong die ten oosten van het gebied in de Eemvallei lag. Het vormt een geologische eenheid met
de Utrechtse Heuvelrug. Door smeltwater van de gletsjers ontstonden voor de stuwwallen smeltwaterwaaiers (Bussumer heide, Westerheide en
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Spanderswoud). Later zijn dalen ontstaan door erosie en in de laatste ijstijd is dekzand afgezet. Recenter is door afslag van de Zuiderzee een vier
tot vijf meter hoge klif ontstaan waar de stuwwal aan het huidige Gooimeer grenst. De grote verscheidenheid en de gaafheid van relicten uit de
ijstijden maken het BPL Het Gooi in geologisch opzicht bijzonder.
Ook archeologisch is het gebied interessant. In Het Gooi zijn sporen van vroege bewoning gevonden (grafheuvels en raatakkers uit de Bronstijd en
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IJzertijd). Tussen 1100 en 1300 ontstonden agrarische nederzettingen op de overgangen van hoog naar laag waar drinkwater geput kon worden,
zoals Huizen, Laren, Blaricum en Hilversum. Dit waren brinkdorpen met een radiaal uitwaaierende structuur van schaapsdriften. De opbrengst
van de akkers en het vee werden onder één dak ondergebracht in langhuisboerderijen. Op de flanken van de stuwwallen ontstonden bij de dorpen
omvangrijke akkercomplexen (engen) omgeven door geriefhout. De graslanden (meenten) lagen op grotere afstand in de lage delen. De landbouwgronden waren ongedeeld bezit van de boeren in het gebied (Erfgooiers). Op de heidevelden op de hogere delen werden schapen geweid,
die ‘s avonds op stal werden gezet en mest leverden voor de akkers (potstalsysteem). Op de brink werden de schapen verzameld en opgekweekte
bomen dienden voor het gebinte van de boerderijen.
Vanaf de 13e eeuw was de strategisch gelegen stad Naarden een belangrijke schakel tussen het oosten en de Hollandse steden. Eind 17e eeuw
werd de bestaande vesting uitgebreid met de kenmerkende vestingstructuur en vanaf dat moment werd deze vesting onderdeel van de (Oude en
later Nieuwe) Hollandse Waterlinie. Uit die tijd stamt ook de trekvaart naar Amsterdam. Al in de 17e en 18e eeuw kwamen op de hogere gronden
landgoederen tot ontwikkeling, bijvoorbeeld de Zwaluwenberg. In de westelijke, lagere zoom van de stuwwal werden gronden afgegraven (zanderijen) en het zand werd via vaarten afgevoerd voor uitbreiding van de Amsterdamse grachtengordel.
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Dit leidde onder meer tot het ontstaan van de reeks buitenplaatsen in ’s-Graveland: een gaaf geheel van lanen, parken en landhuizen ontworpen
volgens renaissancedenkbeelden. De ‘s-Gravelandsche Vaart, waaraan de meeste huizen staan, was vroeger een belangrijke verbindingsroute
tussen Amsterdam en Hilversum. Vervoer per schip werd vaak verkozen boven vervoer per rijtuig, omdat de weg bijna nergens verhard was.
In 1644 werd een reguliere trekvaartverbinding tussen ’s-Graveland en Amsterdam ingesteld. Naast het vervoer van zand en mensen waren de
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vaarverbindingen van belang voor het transport van organisch afval voor de bemesting van de arme zandgronden. Rond Naarden werd om militair-strategische redenen (inundatie van schootsvelden) op grote schaal zand afgegraven. Particulieren volgden en bouwden huizen met de opbrengt van het zand. Zo ontstond een samenstel van diep gelegen zanderijen en waterlopen ten oosten van Naarden (Valkeveen en omgeving).
Vanaf de 17e eeuw ontwikkelde Huizen zich als een vissersdorp. In eerste instantie werd de vis illegaal – zonder haven – aan land gebracht. In 1854
werd een haven gegraven.
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De trein- en stoomtramverbindingen met Amsterdam waren van belang voor de ontwikkeling van Het Gooi als forensengebied. Later volgde de
aanleg van de Rijksstraatweg en de snelweg A1. De wegen volgden in eerste instantie het tracé van de oude verbindingen over de hogere gronden.
In latere fasen kwamen de wegen buiten de kernen te liggen. Aan het eind van de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw werden veel van de engen
en weidegronden met villa’s en ook herstellingsoorden en sanatoria bebouwd (bijvoorbeeld Zonnestraal). Hilversum verwierf faam als villadorp
en tuinstad voor de forensen. In de jaren zestig ontwikkelde Hilversum zich als mediastad. Huizen werd in 1967 aangewezen als Gooise groeikern
waarna de Oostermeent werd bebouwd. In 1995 werd het laatste bouwproject gestart: het ‘Vierde Kwadrant’, tot aan de A27 in het oosten.
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Het Gooi bestaat uit een stuwwallenlandschap met bos- en heidegebieden. De stuwwallen met grote hoogteverschillen en een scherpe rand naar het Gooimeer zijn duidelijk herkenbaar
in het landschap. Met 36,4 meter is de Tafelberg het hoogste punt van Het Gooi. Door het landbouwsysteem van de potstal ontstonden heidevelden, engen, brinken, meenten en schaaps
driften. Door zandwinning en de ontwikkeling van landgoederen ontstonden trekvaarten, zanderijen, buitenplaatsen, lanen en bossen. Vanuit militair strategische overwegingen ontstond
de vesting Naarden met schootsvelden en vooruitgeschoven verdedigingswerken.

Stuwwallenlandschap

Zanderijen incl. ‘s-Gravenland

Beschrijving

Interpretatie en toetsing

Openheid en ruimtebeleving

Het Gooi is één van de meest reliëfrijke gebieden in Noord-Holland. Het heeft

De vorming van de ondergrond van Het Gooi is het resultaat van geologische

‘Illusielandschap’ bestaande uit
heidevelden en besloten bossen

een complex geheel van pleistocene afzettingen uit de ijstijden en de perio-

processen tijdens de voorlaatste ijstijd. Dit gebied herbergt een complex aan

den erna.

verschijnselen die hieraan gerelateerd zijn en aan de klimaatsopwarming

Halfopen engen

In Het Gooi liggen een aantal hoge (12,5–30m) stuwwalresten. De stuw

erna. Het geeft daarmee informatie over de klimaats- en ontstaansgeschie-

wallen en de eromheen gelegen sandrs (spoelzand-/ smeltwaterwaaiers,

denis van het gebied. De grote verscheidenheid en relatieve gaafheid van de

hoogte 5-12,5m) zijn ongeveer 150.000 jaar geleden ontstaan. In een latere

verschijnselen maakt het gebied bijzonder. De aardkundige waarde is zeer

Ruimtelijke dragers

ijstijd is dekzand afgezet, ongeveer 15.000 tot 10.000 jaar geleden.

hoog, van nationaal belang en onvervangbaar.

Radiale wegenstructuur en lanen

In het holoceen ontstonden heidevelden en landduinen met stuifduinen, Er

Schootsvelden vesting Naarden

‘s Gravelandsche vaart
Zuiderzeedijk en klifkust
Gooyersgracht historische grenslijn

liggen verspreid een aantal bijzondere verschijnselen: dekzandruggen met

Ruimtelijke ontwikkelingen zijn mogelijk indien de leesbaarheid van de aard-

typische verstuivingsverschijnselen, landduinen met actief stuifzand, was-

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

meren, groeves en leemkuilen (Oostermeent en Leemkuil Bikbergerbos). Ook

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

bijzonder in dit gebied is een 4-5m hoge klif in de stuwwal aan het Gooimeer,

mogen worden aangetast. Bij ontwikkelingen die beroering tot een diepte

die is ontstaan door afslag van de Zuiderzee.

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

De bodems in de verschillende deelgebieden hebben één ding gemeen: het

de aardkundige kernkwaliteit.

zijn allemaal kalkloze zandgronden die in verschillende stadia van bodem

Ruimtelijke ontwikkelingen die de klifkust wijzigen of de herkenbaarheid van

ontwikkeling verkeren. Het complex van de stuwwal, bestaande uit grove

het hoogteverschil zijn een aantasting van deze kernkwaliteit.

zanden en grind functioneert als een infiltratiegebied. De begroeiing bestaat
uit heidevegetatie, naald en loofbos.
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aan de voormalige Zuiderzee (Naardermeent). Aan de oostzijde is een hel-

Openheid en ruimtebeleving

Het landschap van BPL Het Gooi bestaat uit een aantal met elkaar verbonden

dere overgang naar het lagergelegen veenweidegebied van Eemland. In het

‘Illusielandschap’ bestaande uit
heidevelden en besloten bossen

stuwwallen met omliggende gronden. Dit stuwwallenlandschap kent veel

westen is de overgang naar het veengebied meer geleidelijk.

Halfopen engen

werd al vroeg bewoond.

Schootsvelden vesting Naarden

hoogteverschillen, overgangen en daarmee diverse landschapstypen. Het

Het overwegend hoger gelegen bos- en heidegebied van Het Gooi is groot
en aaneengesloten door natuurverbindingen. Het landschap is afwisselend

Ruimtelijke dragers

en bestaat uit droge en vochtige heide, dennen-, eiken- en beukenbos met

Radiale wegenstructuur en lanen

enkele zandverstuivingen en vennen. Het gebied is grotendeels aangewezen

‘s Gravelandsche vaart
Zuiderzeedijk en klifkust
Gooyersgracht historische grenslijn

als NNN-gebied.
Veelal op de flank van de stuwwal zijn restanten van engen te vinden,
waaronder de Laarder Eng, de Naarder Eng, Huizer Eng en Blaricumer Eng
(Warandepark). Dit landschap is een kleinschalig landschap van bossages,
houtsingels, wallen en akkers. De engen zijn restanten van een agrarische
historisch landbouwsysteem dat eeuwenlang gefunctioneerd heeft tot de
invoering van de kunstmest. De engen staan niet op zichzelf maar hebben

Interpretatie en toetsing
Het BPL Het Gooi is landschappelijk en cultuurhistorisch van waarde en
gedeeltelijk zelfs van hoge tot zeer hoge waarde. Door de vroege bewoning is
het stuwwallandschap ook van grote archeologische waarde.
Ruimtelijke ontwikkelingen die de landschappelijke karakteristiek van
aaneengesloten bossen en heidevelden negatief beïnvloeden zijn een aantasting van deze kernkwaliteit. Ruimtelijke ontwikkelingen die de aard en
oppervlakte van de engen wijzigen zijn een aantasting van deze kernkwaliteit. Ruimtelijke ontwikkelingen die de fysieke kenmerken van de klifkust
van het Gooi in essentie wijzigen of de zichtbaarheid van de klifkust verminderen zijn een aantasting van deze kernkwaliteit.

historische samenhang met de heidevelden, brinken en meenten.
Aan de noordzijde van dit BPL is een 4 tot 5 meter hoge klifkust zichtbaar.
Deze is ontstaan door afslag langs de voormalige Zuiderzee. Aan de noordwestzijde van de stuwwallen liggen restanten van (buitendijkse) hooilanden
© Foto: Theo Baart

Printen

Bijzonder Provinciaal Landschap

Het Gooi
Kernkwaliteiten
Aardkundige en landschappelijke
karakteristiek
Aardkundig waarde: stuwwallen
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In Het Gooi komen zanderijen voor in ’s Gravenland, bij Bussum en Naarden

De zanderijen zijn veelal onderdeel van het NNN. De zanderijen Oud-Valke-

‘Illusielandschap’ bestaande uit
heidevelden en besloten bossen

en in omgeving van Valkeveen/De Limieten. Bij Hilversum en Huizen liggen

veen en de Limieten zijn geen onderdeel van het NNN. Ze hebben een cultuur-

een paar grotere (industriële) afgravingen (Zanderij Crailoo, Groeve Ooster-

historisch zeer hoge waarde. Ruimtelijke ontwikkelingen die de landschap-

Halfopen engen

meent).

pelijke kenmerken wijzigen of de kwaliteit van de zanderijen verminderen

De zanderijen zijn ontstaan door menselijk ingrijpen in het reliëf: het zand

zijn een aantasting van deze kernkwaliteit.

werd weggegraven en de bodem werd vlak met een specifieke waterhuis

De landschappelijke en cultuurhistorische waarde van de landgoederenzone

Ruimtelijke dragers

houding. De zanderijen zijn vaak open ruimten in een bosachtige omgeving

’s-Graveland is eveneens zeer hoog vanwege de gaafheid en samenhang van

Radiale wegenstructuur en lanen

met een steilrand als begrenzing. De zanderijen boden kansen voor de ont-

de onderdelen (beschermd dorpsgezicht). Ruimtelijke ontwikkelingen die

wikkeling van landgoederen, buitenplaatsen en natuur.

kwaliteit van de landgoederen verminderen of de ruimtelijke opbouw ervan

De landgoederenzone van ’s-Graveland is een doorontwikkeling van een

wijzigen worden gezien als een aantasting van deze kernkwaliteit. Ruimte-

zanderij en heeft een heldere rechthoekige en lineaire opbouw. De land

lijke ontwikkelingen die de samenhang tussen de landgoederen onderling en

goederenzone is een fraai voorbeeld van een ontginning volgens renais

de omgeving verminderen worden eveneens gezien als een aantasting van

sancedenkbeelden en vormt een gaaf cultuurhistorisch-landschappelijke

deze kernkwaliteit.

Schootsvelden vesting Naarden

‘s Gravelandsche vaart
Zuiderzeedijk en klifkust
Gooyersgracht historische grenslijn

geheel van lanen, bossen, parken, landhuizen, zichtassen en zanderijvaarten.
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Het Gooi kenmerkt zich door de beslotenheid in de bosgebieden met daarbinnen open ruimtes op de heidevelden, zandverstuivingen, zanderijen en de engen. Vanuit de open ruimtes is er
nauwelijks zicht op de nabijgelegen stedelijke bebouwing. Het dichte bosgebied is een contrast met de open veenweidegebieden van de Vechtstreek en Eemland en met de openheid van
het Gooimeer. De overgang naar het Gooimeer en het Eemland is abrupt. De overgang naar het veenweidegebied in de Vechtstreek is geleidelijker.

Aardkundig waarde: stuwwallen
Stuwwallenlandschap

Beschrijving

Interpretatie en toetsing

De afwisseling tussen de open ruimtes en de besloten bosgebieden in Het

Ruimtelijke ontwikkelingen die het contrast tussen besloten bosgebied

Openheid en ruimtebeleving

Gooi is een bijzondere kwaliteit. Samen vormen zij het ‘illusielandschap’: de

en open ruimtes in hoge mate verminderen of het groene karakter van

‘Illusielandschap’ bestaande uit
heidevelden en besloten bossen

bos en heidevelden van het Gooi geven de indruk van een aaneengesloten,

deze z ones tussen de kernen verminderen zijn een aantasting van de kern

ongerept, doorlopend bos- en heidegebied, ondanks de verstedelijking in Het

kwaliteit. Ruimtelijke ontwikkelingen die het ongerepte en groene karak-

Halfopen engen

Gooi. Tussen de kernen liggen groene zones en het bosgebied loopt op veel

ter van het ‘illusie’-landschap verminderen zijn ook een aantasting van deze

plekken over in het groen van de kernen. Het systematisch zorgvuldig inpas-

kernkwaliteit. Dit geldt bijvoorbeeld voor grootschalige bebouwing die

sen van bebouwing in de bosgordel heeft geleid tot het nagenoeg ontbreken

boven de boomgrens uitsteekt en zichtbaar is vanuit de open ruimten van de

van visuele aanwezigheid van bebouwing.

heidevelden of voor bebouwing die niet goed is ingepast in de groene randen

Zanderijen incl. ‘s-Gravenland

Schootsvelden vesting Naarden
Ruimtelijke dragers
Radiale wegenstructuur en lanen

rond de kernen.

‘s Gravelandsche vaart
Zuiderzeedijk en klifkust
Gooyersgracht historische grenslijn
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Interpretatie en toetsing

De engen vormen een kleinschalig landschap van bossages, houtsingels,

Veel van de engen zijn onderdeel van het NNN, de overige vallen binnen het

Openheid en ruimtebeleving

wallen en akkers. Ze zijn vanouds op de kernen gericht; zichtbaarheid van

BPL. Ruimtelijke ontwikkelingen in de openheid van de engen zijn een aan-

‘Illusielandschap’ bestaande uit
heidevelden en besloten bossen

bebouwing (kerktoren) is onderdeel van het beeld. Omdat de open ruimten

tasting van deze kernkwaliteit. Ruimtelijke ontwikkelingen die het zicht op

van de engen op de flanken van de stuwwal liggen is het mogelijk het reliëf

het reliëf van de stuwwal of het zicht op de kerktoren verstoren, zijn een aan-

Halfopen engen

te beleven.

tasting van deze kernkwaliteit.

Zanderijen incl. ‘s-Gravenland

Schootsvelden vesting Naarden
Ruimtelijke dragers
Radiale wegenstructuur en lanen
‘s Gravelandsche vaart
Zuiderzeedijk en klifkust
Gooyersgracht historische grenslijn

© Foto: Theo Baart

Printen

Bijzonder Provinciaal Landschap

Het Gooi
Kernkwaliteiten
Aardkundige en landschappelijke
karakteristiek

Het Gooi kenmerkt zich door de beslotenheid in de bosgebieden met daarbinnen open ruimtes op de heidevelden, zandverstuivingen, zanderijen en de engen. Vanuit de open ruimtes is er
nauwelijks zicht op de nabijgelegen stedelijke bebouwing. Het dichte bosgebied is een contrast met de open veenweidegebieden van de Vechtstreek en Eemland en met de openheid van
het Gooimeer. De overgang naar het Gooimeer en het Eemland is abrupt. De overgang naar het veenweidegebied in de Vechtstreek is geleidelijker.
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Beschrijving

Interpretatie en toetsing

De vesting Naarden maakte deel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. In

De vesting Naarden valt binnen de voorgenomen begrenzing van het UNES-
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de open schootsvelden rond de vesting werd zand afgegraven om inundatie

CO Werelderfgoed Nieuwe Hollandse Waterlinie. De schootsvelden zijn on-
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mogelijk te maken. Delen van de schootsvelden raakten vanaf de jaren ’50

losmakelijk deel van (het functioneren en beleving van) de vesting. Ruimte

bebouwd, in de jaren ’70 werd de A1 om de vesting geleid. Vanaf de A1 is de

lijke ontwikkelingen in de openheid van de schootsvelden of die afbreuk

Halfopen engen

vesting van Naarden over de resterende open schootsvelden goed zichtbaar.

doen aan de groene inkadering van de vesting zijn een aantasting van deze
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Beschrijving

Interpretatie en toetsing

Stuwwallenlandschap

Oude verbindingswegen, schaapsdriften en doodwegen vormen een radiaal

Veel wegen in het Gooi zijn zeer oud. Ze zijn van hoge tot zeer cultuur

Zanderijen incl. ‘s-Gravenland

stelsel, dat veelal vanuit de dorpskern uitwaaiert. Dit is kenmerkend is voor

historische waarde. Sommige schaapsdriften zijn onveranderd gebleven.

hogere zandgronden. De oude verbindingswegen zijn meestal beplant. Vanaf

Van andere wegen is de oorspronkelijke staat en herkenbaarheid aangetast

de wegen kan het hoogteverschil in het Gooi (Huizerweg, Naarderweg) vaak

door stedelijke en infrastructurele ontwikkelingen. Ruimtelijke ontwikke

goed beleefd worden. De Gooyersgracht is de historische grens tussen de

lingen zijn een aantasting van deze kernkwaliteit als zij de cultuurhistorische

provincies Noord-Holland en Utrecht.

waarde (verder) verminderen. Ruimtelijke ontwikkelingen zijn ook een aan-
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tasting van deze kernkwaliteit wanneer zij belevingsaspecten zoals reliëf,
continuïteit en profiel, niet in acht nemen.
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Stuwwallenlandschap

De ’s-Gravelandsche vaart is een oude trekvaart en verbindt ’s Graveland met

De ’s-Gravelandsche vaart heeft aan de basis gelegen van de ontwikkeling
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Amsterdam. In dit BPL valt het ’s Gravelandse deel van de vaart. De vaart is de

van ’s-Graveland en is van cultuurhistorische waarde. Ruimtelijke ontwikke-

ontginningsbasis van ’s Gravenland en is een herkenbare lijn in het landschap.

lingen die de continuïteit en zichtbaarheid van de lijn verminderen zijn een
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aantasting van deze kwaliteit.
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De Zuiderzeedijk loopt in het BPL Het Gooi als Oostdijk van de vesting Naar-

De Zuiderzeedijk is een herkenbare cultuurhistorische structuur die nog

Zanderijen incl. ‘s-Gravenland

den in oostelijke richting. De dijk gaat vervolgens over in de hogere gronden

steeds een waterkerende functie heeft. Ruimtelijke ontwikkelingen die de

van de stuwwal. Door erosie van de Zuiderzee is hier een 4-5 m. hoge ‘klifkust’

dijk wijzigen of de herkenbaarheid van de dijk verminderen zijn een aantas-

ontstaan. Ten oosten van de haven van Huizen manifesteert de dijk zich weer

ting van deze kernkwaliteit. Dijkverbeteringen zijn mogelijk mits zij de conti-

en is hier onderdeel van het stedelijk gebied. Oorspronkelijk was de Huizer

nue lijn en het herkenbare dijkprofiel niet aantasten.

Meent slechts bedijkt met een lage zomerkade. Bebouwing van de meent

Ruimtelijke ontwikkelingen die de klifkust wijzigen of de herkenbaarheid van

maakte een hogere dijk noodzakelijk. Met haar karakteristieke steile profiel

het hoogteverschil zijn een aantasting van deze kernkwaliteit.
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Stuwwallenlandschap

De Gooyersgracht is een historische grenslijn. De grens van Holland en

Deze rechte ‘gracht’ (sloot) heeft historische waarde. Ruimtelijke ontwikke-
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Utrecht rond het Gooi was omstreden en in de middeleeuwen aanleiding

lingen die de gracht wijzigen of de herkenbaarheid ervan verminderen zijn

voor diverse oorlogen.

een aantasting van deze kernkwaliteit.
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