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uit VechtVisie - landschappelijke bouwstenen, ‘korrels’, in samenspel in een ruimtelijke structuur maken het landschap in het Vecht- en plassengebied

Het Angstelland in het Vecht- en plassenlandschap.
De Vecht, de Gaasp, de Gein, de Winkel, de Waver, de Bullewijk, de Holen-
drecht, de Angstel en de Amstel vormen een familie van  Veenrivieren.   Deze 
Veenrivieren dragen de identiteit van het landschap tussen Amsterdam en 
Utrecht. De rivieren zijn allemaal verschillend en hebben een eigen kleur 
binnen de familie, de ene is drukker de ander rustiger, de ene rijker bekor-
reld met luxe landgoederen, de ander landelijker en opener bebouwd met 
boerenerven. 
Het oorspronkelijk dorp Abcoude is gegroeid op het kruispunt van drie veen-
rivieren, de Holendrecht, het Gein en de Angstel. De locatie in kwestie ligt aan 
de zuidkant van Abcoude in het land van de Angstel. 
De Angstel lijkt van alle rivieren eigenlijk het meest op de Vecht, in een 
ritmisch samenspel van buitenplaatsen, boerenerven, landelijke woningen en 
open ruimtes wordt het landschap gemaakt, maar dan kleiner en bescheide-
ner, een jonger zusje. In VechtVisie wordt de Vecht een symfonie van korrels 
genoemd, de Angstel een strijkkwartet.
Omdat Abcoude de afgelopen decennia is uitgedijd met generieke woonwij-
ken is het contact van de locatie met de oude dorpskern verloren,  maar het 
contact met het landschap van de Angstel is nog gaaf, sterker nog, de locatie 
maakt er deel van uit. Deze ligging schept de grootste kansen en tegelijk de 
grootste verantwoordelijkheid.

De korrels in het Angstelland tussen Abcoude en Baambrugge
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De beschikbare ruimte voor circa tachtig woningen in het Angstelland

De ligging van de locatie in het rivierendeel van het Vecht- en plassenlandschap, in het Angstelland

Streekplankaart: de contour zuidwaarts open
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Inleiding

Achtergrond
Circa tachtig woningen bouwen in het Angstelland
Al enkele jaren geleden heeft de gemeente Abcoude 
gronden verworven aan de zuidkant van haar dorp, 
tussen de laatste woonwijk en de Winkeldijk, met 
het oog er woningen op te realiseren. In het nieuwe 
streekplan van de provincie Utrecht is Abcoude ook 
nagenoeg geen andere ruimte gegeven om te groeien 
dan hier. In plaats van de positie en dichtheid van 
bouwen te dicteren is de rode contour ter plaatse 
bewust open galaten. De gemeente is op deze wijze 
de kans gegeven in een nadere uitwerking te zoeken 
naar de vanuit de vereiste ruimtelijke kwaliteit best 
denkbare positionering en vormgeving van de toe-
gestane circa tachtig woningen. De provincie heeft 
tevens duidelijk aangegeven dat het na deze tachtig 
woningen afgelopen is met bouwen alhier. Er is 
daarom een afrondende visie op de lange termijn no-
dig, een visie die laat zien hoe deze laatste woningen  
de overgang maken tussen dorp en Angstelland.

Opgave
Bouwen vanuit landschappelijk perspectief
De agrarische functie die het gebied nu nog heeft is 
‘voor de vorm’, vooral vanwege de beperkte grootte 
en de bodemgesteldheid zit er geen agrarische toe-
komst in dit land. De keuze is dus ook niet of er ge-
bouwd moet worden aan de zuidrand van Abcoude 
maar hoe. 
Worden de circa tachtig laatste woningen waar het 
streekplan ruimte voor biedt in een stedelijke of in 
een landelijke vorm gegoten, wordt een defensieve 
strategie van behoud door opoffering gevolgd of een 
offensieve strategie van behoud door ontwikkeling. 
Een zo compact mogelijke woonwijk pal tegen de 
huidige woonwijk aan lijkt voor de hand te liggen 
omdat die zoveel mogelijk van het landelijk gebied 
ongemoeid zou laten, maar juist door de stedelijke 
vorm zou er ook onherroepelijk een groot stuk land-
schap worden opgeofferd. Het is te betwijfelen of het 
gebied dat resteert na deze halvering in maat en met 
een oprukkende nieuwe snelweg met extra geluids-
overlast genoeg landschappelijke waarde heeft be-
houden, ook naar de toekomst gezien. Een beleids-
matige ‘definitieve’ contour is tenslotte maar hard tot 
het volgende streekplan zo blijkt in heel Nederland...
In plaats van vanuit een stedelijk perspectief de 
woonwijk steeds maar weer ‘voor de allerlaatste keer 

uit te breiden’  lijkt het zinniger een landschappelijk 
perspectief te hanteren. Hoe kunnen die (laatste) 
tachtig woningen zo worden gepositioneerd en 
vormgegeven dat ze geen afbreuk doen maar een 
bijdrage vormen aan het landschap? Hoe kunnen die 
(laatste) tachtig woningen een als totaal zo behou-
denswaardig landschap opleveren dat vooral fysiek 
en ruimtelijk de kans zo klein mogelijk wordt dat  er 
hier in de toekomst nog meer wordt gebouwd?

Inhoud
Ruimtelijke onderbouwing
Op die vraag heeft de gemeente de afgelopen ander-
half jaar een antwoord geformuleerd. De eerste resul-
taten en ideeën werden een jaar geleden al aan de 
provincie gepresenteerd. Na een positieve ontvangst 
van het concept van landelijk bouwen in korrels, is er 
verder gestudeerd op nadere uitwerking, waarbij  in 
samenspraak met andere partijen (o.a. bewoners en 
raadscommissie VROM) met meeweging van aspec-
teen als ontsluiting, uitzicht, water, geluidshinder, ex-
ploitatie, ecologie en duurzaamheid een stedebouw-
kundige visie is opgesteld. Na een tweede presentatie 
bij de provincie onlangs werd vooral ingegaan op 
de ruimtelijke landschappelijke aspecten. Gevraagd 
werd om een onderbouwing die vooral op die schaal 
inzicht geeft waarom dit de goede verdeling van 
korrels en ruimtes is. Die onderbouwing wordt in dit 
document gegeven. 
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Een excursie door Angstelland tussen Abcoude en Baambrugge

De oude compacte dorpskern van Abcoude, een variatie van aaneengesloten ge-
vels maakt heldere straatruimtes, een stenige dorpswereld, levendig en collectief.

Vanuit dat landschap terug gezien is het uitzicht echter minder genieten, de 
monotone repetitie van uniforme huizen maakt een harde en saaie stadsrand, de 
relatie tussen bebouwing en landschap is niet wederkerig.

Landelijk bouwen is in het Angstelland helemaal niet nieuw of vreemd, sterker nog, 
het Angstelland dankt haar identiteit grotendeels aan haar specifieke vormen van 
bebouwing...

De suburbane woonwijk aan de zuidrand sluit met zijn generieke wereld van 
brede straten en tuinen met schuttingen noch aan op de collectieve dorpse 
identiteit, noch op de groene landelijke.

Noch het landschap, noch het dorp (noch de huidige bewoners van de wijk) zijn 
erbij gebaat op deze manier zomaar verder uit te breiden in het Angstelland, 
ondanks dat de brede Dedelstraat precies met dat doel aangelegd lijkt te zijn.

...aan haar ‘korrels’, ensembles van meerdere bouwvolumes gebonden in een 
groene voet van landschappelijke schaal...

Het laatste rijtje bewoners geniet van het uitzicht....

Het herstel van de nu afwezige of rommelige aansluiting tussen dorp en land-
schap moet niet gezocht worden door de woonwijk verder het landschap in te 
trekken en de afstand tussen de dorpskern en Angstelland verder te vergroten...

...die in hun samenspel de ruimtelijke structuur van het Angstelland dragen, een 
ritmisch spel van grotere en kleinere ruimtes gekaderd door groene massa’s.

...door de ligging aan de rand van het groene en ruimtelijk gevarieerde Angstelland.

...maar juist door met een landelijke in plaats van stedelijke vormgeving van de 
nieuwe bebouwing het landschap dichter naar de wijk te brengen en ook de 
huidige bewoners een zachtere overgang en ingang tot het landschap te bieden.

Om in en aan die identiteit verder te bouwen moet het actuele woonprogramma 
zoveel mogelijk gevormd worden naar de landschapseigen bouwvormen en struc-
turen. In het Angstelland is daartoe naar bestaande voorbeelden gekeken.
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Een excursie door Angstelland tussen Abcoude en Baambrugge

De boerenkorrels met hun aanzienlijke volumes en nog aanzienlijker groene 
voeten domineren het beeld, zowel de groene als in dit geval oranje component 
spelen een constructieve landschappelijke rol.

Belangrijkst is dat door het bouwen van korrels met elke bouwvolume ook een 
groen volume wordt gerealiseerd dat het landschap ruimtelijk verrijkt...

Door de extra investering in kwaliteit is zeker niet alleen het groen een land-
schappelijke aanwinst, ook de zorgvuldige ensembles van gebouwen zijn juist in 
samenspel met het groen een prachtperspectief voor een terras aan het water.

Binnen de korrel is een eigen wereld te vinden die soms (nog) agrarisch soms 
anderszins bedrijvig is, maar altijd een woonmilieu biedt dat door de opzet in vaak 
grotere en bijzondere volumes op een erf totaal anders is dan een woonwijk.

...en dat als stapsteen in de open weilanden een constructieve rol kan spelen in 
de ecologische en watertechnische structuren.

Een derde korrel is de ruime groene burgerkavel. In kleine clusters vormen ze 
met hun hagen en afwisselende tuinen aan een informele ontsluitingsweg een 
ontspannen groene dorpse wereld.

Ook het ‘twee-onder-één-kap-type’ heeft in een korrel een afwijkende en lande-
lijke vorm, bovendien heeft men naast een eigen tuin een gedeeld collectief erf, 
een plek waarin bomen staan die in een normale tuin niet passen...

In het Angstelland komen net als aan de Vecht Buitenplaatskorrels voor. Ook deze 
korrels zijn een onlosmakelijk samenspel van bouwvolumes en groene voet, maar 
het bouwvolume is hier groter en vaak formeler...

De tuinen zijn niet altijd groot en de architectuur niet altijd uitgesproken, maar 
juist de extra ruimte die plek biedt voor een paar bomen en zicht geeft op een 
liefdevolle open tuininrichting met een bijzonder huis erin...

...en waarin op een veel informeler manier wordt gereden en geparkeerd dan in 
de stedelijke straten van een woonwijk.

...en ook de groene voet heeft zijn eigen typologie en kenmerken, intensiever 
ingericht en vaak meer openbaar.. 

...maakt net dat landelijke verschil met de stenige en compacte dorpskernen. De 
verschillende woonwerelden, landelijke korrels en dorpse kernen vullen elkaar aan 
en vormen samen het typische Angstelland.
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Modelmatige oefening stedelijk versus landelijk bouwen, rood versus groen bouwen.
Een compacte uitbreiding van de woonwijk zou weliswaar zoveel mogelijk open ruimte ongemoeid laten, maar er per defi nitie ook een aanzienlijk stuk van 
opofferen en verstedelijken. 
Juist door meer ruimte te nemen kan er in plaats van in ‘rode’ stedelijke vorm en dichtheid in een groene landelijke vorm en structuur gebouwd worden. Het 
landschappelijk beeld zal (deels) veranderen, maar de landschappelijke ruimte en waarde blijven behouden. 
De oefening is geweest het woonprogramma te verdelen over een klein aantal losse groene korrels zo dat in een optimale verhouding tussen maat, vorm en 
positie wordt aangesloten op de landschappelijke structuur van afwisselende open ruimtes en gekaderde zichten (richting rivierenland in plaats van snelweg). 

Concept

Landschapsbouw
Korrelvorming ruimtekadering en uitzicht
In de positionering en vormgeving van de circa tachtig 
woningen is het landschappelijk perspectief uitgangs-
punt geweest. In plaats van een uitbreiding van de 
woonwijk is het woonprogramma gevormd in een 
aantal losse groene korrels die zoveel mogelijk ken-
merken van de bestaande landschapseigen korrels 
hebben overgenomen, de boerenerven, de buiten-
plaatsen en de ruime vrije burgerkavels. Binnen deze 
korrels is een variatie geschapen aan woningtypen en 
woonmilieus; van vrije woningen tot geschakelde hui-
zen en appartementen met gemeenschappelijke tuin. 
De korrels zijn qua maat en positie zo gecomponeerd 
dat ze als groene massa een passende landschap-
pelijke schaal hebben en tegelijk een afwisselende 
structuur van open ruimtes vormen. Een structuur die 
de huidige bewoners van Abcoude zuid weliswaar een 
ander maar net zo landelijk uitzicht geeft. Geen straat 
met auto’s en huizen pal voor de deur, geen zicht 
meer op de snelweg, maar zichten op de Winkeldijk 
tussen de korrels door of juist op een fraai gebouw in 
een groene korrel op afstand. 
Geluid en hinderzones 
Naast ruimtelijke aspecten zijn ook technische van 
bepalend voor de positie en structuur van korrels. 
De verbrede snelweg met nieuwe afslag brengt een 
vergroting van de geluidsoverlast met zich mee. Zo-
veel mogelijk zijn de woningen buiten de 600 meter 
belaste zone gepositioneerd. Voor allemaal erbuiten 
is simpelweg niet genoeg ruimte, bovendien zou dat 
te weinig ruimtelijkheid creëren, met alle korrels op 
een kluitje kan geen openheid gekaderd worden. De 
meest westelijke korrel draagt daarom in zichzelf een 
geluidwerende voorziening, een 6 meter hoge aarden 
wal die geheel in het ontwerp van de groene voet en 
de tuinen op een parkachtige manier kan worden 
opgenomen. Deze korrel heeft meteen een geluid-
temperende werking op het gebied erachter, zowel de 
bestaande woningen als de nieuwe profi teren van de 
luwte die erachter ontstaat. 
Daarnaast zijn er de hinderzones, 50 meter buiten de 
bestaande (agrarische) bedrijven en buiten de Win-
keldijk moet gevrijwaard worden van bebouwing. In 
dit spanningsveld is de optimale ruimtelijke structuur 
gevonden die past binnen de geluidszones en vrijwa-
ringszones en die de fraaiste uitzichten en open ruim-
tes kadert van landschappelijke schaal.

Vrijwaringszones en geluidszones leggen beperkingen aan de positionering 
van bebouwing. In het optimale model wordt aan alle voorwaarden voldaan 
en wordt tegelijk een zo landschappelijk mogelijke structuur van korrels en 
ruimtes gecreëerd.

Water ecologie recreatie en wonen 
Om dat het aantal wonen defi nitief beperkt is en de 
hoeveelheid verworven grond overmatig kunnen de 
korrels in een ruime groene voet opgezet worden. 
Gevoegd in het bestaande kavelpatroon worden de 
randen van de korrels functioneel met water en ruim-
telijk met afwisselende zones natuurlijk groen afge-
scheiden van het weiland. Ook binnen de korrels zijn 
kleine plekken publiek en waterrijk groen. Zo kan er 
in de eerste plaats ruimschoots voldaan worden aan 
de compensatieplicht die ontstaat vanwege het aan-
brengen van nieuw verhard oppervlak. 
In de tweede plaats kunnen er door deze waterrijke 
en natuurlijke invulling van de korrels extra ecologi-
sche verbindingen worden gelegd. De korrels kunnen 
als stapstenen gaan werken tussen de naastgelegen 
EHS langs en achter de Winkeldijk en het kale open 
weiland. Van de andere kant werken de korrels ook 
als recreatieve stapstenen tussen de het dorp en het 
Angstelland. Bewoners kunnen te voet en met de fi ets 
vanuit de wijk in de toekomst via de korrels een ‘rond-
je Winkeldijk’ maken. Op deze wijze is de overgang 
tussen dorp en landschap vanuit beide kanten op een 
constructieve manier vormgegeven. 
In de derde en niet in de laatste plaats biedt dit de 
toekomstige bewoners bovendien een veel afwisselen-
der en aantrekkelijker woonmilieu dan een compacte 
woonwijk zou doen.

De korrels hebben ruime groene voeten die deels publiek toegankelijk zijn en 
aan de randen natuurlijk en waterrijk worden ingevuld. Ze vormen daarmee 
tegelijk een structuur van ecologische en recreatieve ‘stapstenen’ in het open 
weiland, aansluitend op de EHS die langs de Winkeldijk getraceerd is.

Gespreid bouwen betekent niet automatisch duurder bou-
wen. Het bestaande woonwijkje ‘uitrollen’ laat zelfs zien dat 
hetzelfde aantal woningen langs een gewoon lint minder en 
langs een ruim korrelig lint evenveel infrastructuur gebruikt...
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Totaalplan
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KORRELS IN MODEL - het werken naar de optimale ruimtelijke opzet

Bestaande situatie: tussen de harde stadsrand en het afwisselende korrellandschap aan en 
achter de Winkeldijk bevindt zich één open weidezone van ± 400 meter breed bij 150 - 300 
meter diep.

Het woonprogramma in een gemiddelde dichtheid aan de bestaande wijk gesitueerd: de rest 
van het open weiland blijft ongemoeid, maar is die rest (50-200 meter diep) nog wel een 
landschap?

Het woonprogramma in eenzelfde dichtheid maar nu in een landelijke vorm in groene korrels 
gespreid: schijnbaar meer open ruimte getransformeerd, maar netto evenveel ruimte gebruikt. 

De invloed van de snelweg op die ene open ruimte is groot en wordt groter met de verbre-
ding. Het zicht in westelijke richting is weinig landschappelijk en de herrie dominant.

De verstedelijking is in feite een stap verder het landschap ingedrongen, de grote open ruimte 
is verkleind, de contour net zo hard en koud gebleven, de snelwegdominantie niet opgelost.

De ene open ruimte is getransformeerd in een landschappelijke structuur van afwisselend 
grotere en kleinere open ruimtes, gekaderd door bestaande en nieuwe  groene korrels. 
Het landschap is zo ver mogelijk opgerekt, de ruimtelijke werking maximaal.
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Naarmate de korrels verder van de snelweg en dichter bij de woonwijk worden gepositioneerd... ...wordt er ogenschijnlijk meer van de open ruimte intact gelaten, maar blijft er in feite steeds 
minder landelijke ruimte over...

...totdat er uiteindelijk dezelfde onruimtelijke ‘zwart-wit’ situatie ontstaat als van een gewone 
woonwijk aan een open restruimte. 

KORRELS IN MODEL - het werken naar de optimale ruimtelijke opzet

De compactere korrelposities leveren vooral meer open ruimte aan de snelweg op en verklei-
nen de structuur van open ruimtes. Bovendien levert het volgens akoestisch onderzoek geen 
verbetering op van de geluidsbelasting op de woningen.

Bij een te grote verdichting ontstaat weliswaar nog wel een luchtig groen ensemble, maar is 
geen sprake meer van aansluiting op de structuur van het Angstelland.

De rand van de wijk is zachter en gevarieerder, maar het blijft verstedelijking ten koste van 
het landschap.
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KORRELS IN OPZET ensembles van bebouwing, openbare ruimte, ontsluiting en parkeren

De westelijke korrel bestaat uit twee ensembles: een boeren ensemble gericht op de Winkeldijk 
en een buitenplaats ensemble gericht op de wijk. Geschakelde woningen in eenvoudigere stoere 
volumes aan de zuidkant en wat ruimer geplaatste volumes met meer allure aan de noordkant. 

Een aarden wal (6m) aan de west- en noordkant creëert geluidsluwte, aan de ene kant landschap-
pelijk ingericht, aan de andere als privétuinen. De oppervlakte verharding is minimaal en vormgege-
ven naar de aard van het ensemble, landelijk erfachtig en ontspannen. 

Geparkeerd wordt in op de architectuur van het ensemble aansluitende ‘kapschuren’ cq ‘koetshui-
zen’, op eigen kavel en informeel op het erf. Als de auto’s er niet 
 er ook geen lelijke parkeerplaatsen.

Ook in de middelste korrels maakt een buitenplaats ensemble met (senioren)appartementen 
rond een collectieve tuin een groen gezicht naar de wijk en maakt een klein boeren ensemble een 
landelijk gezicht naar de Winkeldijk. Ertussenin maken een handvol burgerkavels een besloten 
‘Baambrugse’ sfeer van hagen en tuinen.

De intensief ingerichte en openbaar toegankelijke siertuinen geven de korrel zijn bijzondere sfeer. 
Juist ook de hoeken zijn openbaar (maar natuurlijker) ingericht, waardoor er geen ‘schuttingen-
beeld’ naar het landschap ontstaat en mensen een afwisselende route langs en door de korrel 
heen kunnen maken. Ook hier geen straten en stoepen maar minimale verharding.

Parkeren in speciaal ontworpen gebouwen behorende bij het ensemble en op eigen kavel. Bezoe-
kers staan informeel langs de weg.

De oostelijke korrel rondt de woonwijk af met een serie ruime groene burgerkavels die in hun 
tuinen- en hagensfeer de opmaat vormen naar het Angstelland zoals in Baambrugge.  De weg en 
het zicht vanuit de Leo Dongelmanssstraat worden opgevangen door een klein ensemble waarin 
de startersappartementen en het kinderdagverblijf zijn gehuisvest. Minder kosten, meer zicht.

In deze korrel zijn het vooral de maximale tuinen en hagen en de groene waterzoom die dankzij 
de minimale verharding de korrel klein en tegelijk groen maken. Vanaf deze korrel loopt een voet/
fietspad richting de andere korrels. Daarmee wordt ook het tussenliggende weiland bereikbaar voor 
recreatie: een wandeling, een balletje trappen, slootje springen, vlinders vangen...

Hier wordt vooral op eigen erf geparkeerd en in een speciale voorziening voor de appartementen. 
De ‘zoen-en-zoef ’ auto’s voor het kinderdagverblijf staan kort langs de inde bocht verbrede weg.
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bestaand perspectief over de Winkeldijk op de snelweg bestaand perspectief vanaf de Dedelstraat op de Winkeldijk bestaand perspectief vanaf de Bentinckstraat op de Dedelstraat en de Winkeldijk

KORRELS IN HET LANDSCHAP de kadering van de ruimte

impressie impressie impressie
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