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De laatste conferenties over de Metropoolre-
gio Amsterdam (voorheen de Noordvleugel) 
stonden in het  teken van de Metropolitane 
Strategie.  Als onderdeel  hiervan is  onder-
zocht welke woonmilieu’s  ontwikkeld zou-
den moeten worden om de voor de economie 
van deze regio relevante doelgroepen aan 
te trekken.  De ambitie  is  een internationaal 
concurrerende posit ie  en de groei  van een 
stevige kenniseconomie en creatieve indus-
trie .  Daarbi j  is  het  aantrekken (en vasthou-
den) van hoogopgeleiden en economisch 
draagkrachtigen erkend als  voorwaarde.  Om 
dit  te  verwezenli jken moeten er  metropolita-
ne woonmilieus speciaal  voor die doelgroep 
worden aangeboden.  Voor deze groep men-
sen geldt  niet  “waar je  werkt daar woon je”, 
maar “waar je  woont daar werk je”.  
Phil ips verplaatste zi jn hoofdkantoor van 
Eindhoven naar Amsterdam omdat het  in 
Brabant niet  langer een concurrerend woon-
milieu kon bieden aan zi jn internationale 
topkader.  In een interview met de Volkskrant 
onlangs gaf  topman Gerard Kleisterlee aan 
dat  ook de regio Amsterdam niet  ideaal  is ; 
als  de concurrentieposit ie  dat  vereist ,  zal 
het  concern zi jn hoofdkantoor zelfs  naar het 
buitenland verplaatsen.  Om ‘de boot niet  te 
missen’  zal  de metropoolregio Amsterdam 
zich dus moeten ontwikkelen tot  een aan-
trekkeli jk woon- en vestigingsmilieu voor 
de expats,  de creative leaders en captains of 
industry. 
In het  hoogste segment bl i jkt  de keuze voor 
een woonplek sterk gefundeerd te worden 

op de aspecten ‘schoon’ (mil ieu) en ‘mooi’ 
( landschap).  De opgave is  om naast  stede-
l i jke vooral  ook nieuwe landeli jke metro-
politane woonmilieus van hoge kwaliteit  te 
ontwikkelen.

De bestuurders in de regio moeten strategi-
sche keuzes maken.  Er is  een open inhoude-
l i jke discussie nodig om concreet  te  kunnen 
bepalen hoe,  waar,  welke en hoeveel  lande-
l i jke topwoonmilieus in de metropoolregio 
Amsterdam kunnen worden ontwikkeld.  Met 
deze ontdekkingstocht wil len we een bi jdra-
ge leveren aan deze discussie. 
Dat doen we door aan de hand van kaarten 
en luchtfoto’s  een beeld te  geven van het 
huidige aanbod aan ( landeli jke top)woonmi-
l ieus in de regio,  en dat  aanbod in aantal  en 
kwaliteit  te  vergeli jken met het  aanbod in 
het  buitenland.
Ook verkennen we waar er  in de regio plek 
is  voor nieuwe landeli jke topmilieus,  welke 
vorm die dan zouden kunnen kri jgen en hoe 
ze gerealiseerd zouden kunnen worden.
Het beeldvergeli jk met buitenlandse voor-
beelden en het  nieuwe locatieonderzoek is 
nadrukkeli jk niet  compleet  of  diepgaand;  er 
is  meer studie nodig om tot  werkeli jke keu-
zes voor de toekomst te  komen.  Het maakt 
echter ook nu al  in één klap duideli jk dat 
we voor een zware,  maar tegeli jk ook kans-
ri jke opgave staan om in de metropoolregio 
Amsterdam een internationaal  concurrerend 
landeli jk topwoonmilieu te  ontwikkelen.

De opgave

‘Ontwikkelen van nieuwe landelijke metropolitane woonmilieus van hoge kwaliteit’ 
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Aantrekkeli jke metropolitaniteit  is  meer dan 
al leen aantrekkeli jke stedeli jkheid.  In recente 
polls  staan steden als  Zürich (nr.  1) ,  Vancou-
ver (nr.  2) ,  Genève,  Kopenhagen en Sydney 
hoog op de rangli jst  van meest  aantrekkeli jke 
plaatsen ter  wereld om te wonen.  Dat danken 
ze niet  al leen aan hun uitmuntende centra 
met mooie winkels ,  goede restaurants en 
trendy uitgaansgelegenheden,  maar ook aan 
hun l igging en connectie  met het  landschap. 
Zürich l igt  prachtig rond een groot meer en 
is  goed aangesloten op het  omringende berg-
landschap.  Het landschap maakt hier  deel  uit 
van het  dageli jkse metropolitane leven:  na 
het  werk ga je  nog even varen op het  meer,  in 
een café op de oever iets  drinken,  een eindje 
de bergen in wandelen.  Zürich biedt zi jn 
bewoners stedeli jke dynamiek en landeli jk 
wonen en recreëren tegeli jk.  Genève en Van-
couver (een groot meer)  en Sydney en Ko-
penhagen (strand en zee)  doen dat  ook.  Oslo 
(waar de Metropoolregio Amsterdam zich 
mee vergeli jkt)  en Stockholm bieden duizen-
den landeli jke woningen aan het  water op 
direct  aan de stadskern gelegen ei landen. 
Hoogstedeli jk en echt landeli jk gaan op een 
prachtige manier in elkaar over,  stad en land 
zi jn binnen de metropool verweven.

De beste metropolitane steden hebben met 
hun landschap bovendien een wederkerige 
relatie :  ze gebruiken het  niet  al leen,  ze voe-
gen er  ook kwaliteit  aan toe.  Zürich heeft 
de oevers van het  meer niet  domweg volge-
bouwd, maar door een zorgvuldige manier 
van bouwen verri jkt .  Ook degenen die niet 
pal  aan het  water wonen of  werken hebben 
baat  bi j  deze occupatie,  het  geeft  het  land-
schap identiteit . 

In een eerste vogelvluchtige verkenning heb-
ben we een aantal  internationale voorbeelden 
van metropolitane woonomgevingen naast 
elkaar gezet  en vergeleken met de situatie  in 
de Metropoolregio Amsterdam. 
Uit  de verkenning bli jkt  dat  de situatie  in de 
ons omringende landen,  waar de steden vaak 
vloeiend overgaan in vele landeli jke woon-
gebieden,  in de Metropoolregio Amsterdam 
nauweli jks voorkomt. 

Internationale voorbeelden van landelijke topwoonmilieus

‘Aantrekkelijke metropolitaniteit is meer dan alleen aantrekkelijke stedelijkheid’
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‘Succesvolle metropolen betrekken hun landschap als woonplaats en voegen er kwaliteit aan toe’ 

Wat in de genoemde buitenlandse steden 
heel  gewoon is  en veelvoorkomend, is  in de 
metropoolregio Amsterdam (en in de rest  van 
Nederland) bi jzonder en exclusief .  Er zi jn 
hier  wel  landeli jke topwoonmilieus,  maar het 
zi jn er  weinig en ze zi jn relatief  kleinschalig. 
De afgelopen honderd jaar zi jn er  bovendien 
geen nieuwe ontwikkeld.  De echte top van 
metropolitane landeli jke woonmilieus in het 
buitenland en de aantallen waarin deze voor-
komen, zi jn hier  ongekend.  Internationaal 
tel len we op dit  niveau gewoon niet  mee. 

In ons land is  het  landschap niet  betrokken 
in de ‘metropoolvorming’ .  Amsterdam is 
een treffend voorbeeld.  De stad l igt  pal  aan 
het  I J ,  een prachtig,  stevig landschappeli jk 
water.  De stadsuitbreidingen hebben echter 
niet  om en aan dat  water plaatsgevonden, 
maar gingen zuidwaarts  het  veenland in en 
sprongen noordwaarts  over het  water heen. 
Amsterdam liet  daarmee zi jn waterposit ie , 
de key sel l ing point ,  l iggen.
Pas zeer recent heeft  Amsterdam zi jn ontwik-
kelingsblik op het  I J  gericht  en wat daar nu 
wordt gebouwd, heeft  grote aantrekkings-
kracht en ademt een metropolitane sfeer. 
Het verri jkt  het  waterfront.  Het betreft  hier 
echter stedeli jke metropolitaniteit ,  geen lan-
deli jke.

De uitbreidingen van de vorige eeuw (Noord, 
Osdorp,  Buitenveldert ,  Zuidoost)  zi jn boven-
dien als  op zichzelf  staande en in zichzelf 
gekeerde stedeli jke woonwijken ontwik-
keld die nadrukkeli jk afstand houden van 
het  landschap.  De woningen op zich hebben 
nooit  genoeg maat om zelf  groene kwaliteit 
toe te  voegen.  De Gaasp en de Amstel  zi jn 
‘gespaard’ ,  maar niet  betrokken en niet  ver-
ri jkt .  De vloeiende overgang van dicht  naar 
dun en de prachtige verweving van stad en 
land die in het  buitenland zo vaak is  te  vin-
den,  ontbreekt in Amsterdam. Hier staan de 
f lats  tot  aan de rand van het  lege weiland. 
We mogen naar de koeien en de vogels  ki j -
ken,  maar niet  ertussen wonen.  Amsterdam 
heeft  geen landeli jke topwoonmilieus. 

Hoe staat  het  met landeli jke topwoonmilieus 
in de rest  van de Metropoolregio Amster-
dam? 

De situatie in de Metropoolregio Amsterdam
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Een grove tel l ing uit  de verkenning levert 
een zeer bescheiden resultaat  op.  Het Gooi 
en de binnenduinrand bi j  Bloemendaal  / Ae-
rdenhout zi jn de enige landeli jke topwoon-
milieu’s  van formaat.  Verder hebben we 700 
vil la’s  aan plassen geteld,  75 landgoederen 
langs rivieren,  400 vil la’s  op ei landjes,  100 
pittoreske dorpse huizen aan plasjes ,  1  groot 
landgoed in een droogmakeri j ,  200 vil la’s 
in de duinen,  115 kleine maar fraaie wonin-
gen aan de IJsselmeerdi jk en 72 vil la’s  aan 
onze 10 golfbanen.  In totaal  telden we 6.000 
woningen,  nog geen procent van de totale 
900.000 woningen in dit  gebied.  Waarom zó 
weinig? 
Aan het  landschap l igt  het  niet .  De Metro-
poolregio Amsterdam heeft  zeer karakte-
rist ieke en waardevolle  landschappen.  Veel 
waardevoller,  gaver en sterker dan het  land-
schap van de Zuidvleugel .  Waar de meeste 
buitenlandse metropolen een of  twee fantas-
t ische landschappen hebben waarin ze zi jn 
doorgegroeid (Kopenhagen zi jn kust ,  Oslo 
zi jn ei landenri jk,  Zürich zi jn meer en ber-
gen),  heeft  de Metropoolregio Amsterdam 
maar l iefst  twee kusten (één zoet  één zout) , 
plassen,  r ivieren,  droogmakeri jen,  bossen, 
duinen en een heuvelrug. 
De Metropoolregio Amsterdam heeft  dus 
in potentie zeker metropolitane landeli jke 
woonkwaliteit .  In potentie,  want ze heeft  wel 
de landschappen maar (nog) niet  de wonin-
gen.  

Een vergeli jking met Kopenhagen maakt die 
potentie meteen duideli jk.  De Metropool-
regio Amsterdam heeft  net  als  Kopenhagen 
lange en fraaie kustl i jnen:  30 km oude IJssel-
meerkust  van Amsterdam tot  Hoorn,  10 km 
kust  bi j  Muiden,  20 km nieuwe kustl i jn langs 
de Flevopolder en nog eens 30 km zeekust 
met duinen tussen Bergen en Bloemendaal . 
Op deze 90 km kustl i jn staan zo’n 350 lande-
l i jke woningen van hoge kwaliteit :  150 dorp-
se woningen pal  aan het  I Jsselmeer en zo’n 
200 vri je  vi l la’s  ín de duinen tussen Bergen 
en Bloemendaal .
Kopenhagen heeft  langs 83 km kust  zo’n 
8.500 landeli jke woningen staan,  variërend 
van klein tot  groot.  Door de typische bebou-
wingsstructuur is  de kust  nog steeds lande-
l i jk en openbaar.  Het landschap is  levend 
onderdeel  van het  woonmilieu. 
De vergeli jking is  geen pleidooi  om de kust 
in de Metropoolregio Amsterdam in dezelfde 
mate te  bebouwen. Het is  waardevol  dat  er 
lange ongerepte stukken kust  zi jn,  dat  vind 
je  rond Kopenhagen weer minder.  Maar dat 
er  langs 90 km kustl i jn plek is  voor meer dan 
350 landeli jke woningen en dat  de kust  daar 
niet  aan ten onder hoeft  te  gaan is  duideli jk. 
Badplaatsen en woningen van hoge kwaliteit 
kunnen zelfs  bi jdragen aan de identiteit  van 
de kust .

‘De Metropoolregio Amsterdam heeft in potentie metropolitane landelijke woonkwaliteit’
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Als de Metropoolregio Amsterdam het  ho-
gere segment wil  aantrekken en vasthouden 
zal  het  landschap moeten worden betrokken 
in de ontwikkeling van topwoonmilieus.  Dat 
behelst  meer dan koesteren als  ‘contramal’ 
of  uit loopgebied.  We kunnen onze woningen 
niet  langer dicht  op elkaar naast  snelwegen 
in de herrie  en het  f i jnstof  bouwen omdat we 
het  landschap als  exclusief  voor de vogels 
beschouwen. 
Tenminste,  dat  kunnen we natuurli jk wel , 
maar een aantrekkeli jke,  laat  staan concurre-
rende,  metropool kri jgen we daar niet  mee. 
Het landschap kan door de toevoeging van 
wonen een net  zo actieve rol  gaan spelen in 
het  metropolitane leven als  de stad.
Een metropolitaan landschap is  niet  impliciet 
een stedeli jk of  verstedeli jkt  landschap.
Juist  in de ambitie  het  hoogste segment 
te  trekken met werkeli jk landeli jk wonen 
schuilt  een garantie tegen verstedeli jking. 
Het landschap moet bl i jven bestaan,  anders 
komt de doelgroep niet  meer.
De verschil lende ideeën over de huidige 
woonopgave schetsen telkens een andere 
verdeling van de gewenste 150.000 woningen 
over de verschil lende gebieden in de Metro-
poolregio Amsterdam. Het zi jn varianten van 
de koek verdelen,  aanbodgestuurd bouwen, 
waar zetten we het  weg.  Het resultaat  is  een 
polit iek compromis,  geen wensbeeld om een 
aantrekkeli jk woonmilieu te  creëren.  Daar-
voor moet er  vraaggestuurd worden ontwik-
keld:  waar heeft  de doelgroep behoefte aan 
en waar vinden we dat? 

Uit  de verkenning bli jkt  dat  veel  van de 
buitenlandse landeli jke topwoonmilieus 
een commensalist ische relatie  hebben met 
het  landschap:  ze brengen het  geen schade 
toe,  maar leveren er  ook geen fundamentele 
bi jdrage aan.  Voorbeelden van echte symbio-
t ische landschapsbouw, waar de landschap-
peli jke identiteit  dus expliciet  dankzi j  de 
occupatie is  ontstaan,  zoals  in het  geval  van 
de Beemster en de Vecht,  zi jn in het  buiten-
land minder te  vinden.  Wat dat  betreft  heeft 
Nederland wel degeli jk wat te  bieden.
Het is  dus belangri jk uit  te  vinden wanneer 
symbiose over gaat  in commensalisme en 
zelfs  in parasit isme.  Nadere studie van bin-
nen- en buitenlandse voorbeelden kan duide-
l i jk maken welke factoren dat  bepalen.  Bi j  de 
ontwikkeling van landeli jke topwoonmilieus 
in de Metropoolregio Amsterdam moet het 
landschap er bi j  winnen. 
Vanuit  elk landschap moet bepaald worden 
wat zi jn aantrekkingskracht is  als  woonmi-
l ieu.  Omdat er  verschil lende landschappen 
zi jn,  ontstaat  een gevarieerd aanbod.  De op-
gave is  dan te onderzoeken hoe en in welke 
mate de landschappen met nieuwe woonmi-
l ieus verder kunnen worden ontwikkeld en 
hoe die ontwikkeling bi jdraagt aan de kwali-
teit  van het  landschap.  Het ene landschap is 
daarin veel  ‘draagkrachtiger ’  dan het  andere, 
maar al lemaal  hebben ze een potentie.  Ook 
de ‘ transformatiecapaciteit ’  verschilt .  In het 
ene landschap l igt  consolidatie  van de iden-
ti teit  voor de hand,  in het  andere innovatie.

Naar een metropolitaan landschap 

‘Topsegment binnenhalen? Niet aanbodgestuurd, maar vraaggestuurd ontwikkelen’



10

Om de ontwikkelingspotentie en transfor-
matiecapaciteit  van de landschappen in de 
Metropoolregio Amsterdam vast  te  kun-
nen stel len,  is  gedegen onderzoek nodig. 
De kennis die in eerdere onderzoeken al  is 
opgedaan kan daarbi j  als  basis  dienen.  De 
indeling in identiteitsgebieden van Noord-
Holland zuid kan als  start  henomen worden. 
De identiteitstypen moeten gei jkt  en verfi jnd 
worden om specif iek te  kunnen zoeken naar 
de potentie voor ontwikkeling van nieuwe 
landeli jke topwoonmilieus.  Hiervoor kan ook 
de kennis gebruikt  worden die is  opgedaan 
met de vervolgstudie Noord-Holland Noord, 
waar het  instrument identiteit  breder en toe-
pasbaarder is  gemaakt. 
Van sommige gebieden zi jn de bouwstenen al 
min of  meer bekend,  dat  wil  zeggen de ty-
pologieën en structuren die landschapseigen 
zi jn.  Dit  repertoire moet worden aangevuld 
en compleet  gemaakt.  Voor sommige gebie-
den zi jn eerder strategieën van landeli jk wo-
nen ontwikkeld.  Die kunnen als  start  worden 
opgepakt en uitgebouwd. Uiteindeli jk moet 
per gebied vanuit  de identiteit  en de gevon-
den potentie een genuanceerde strategie voor 
ontwikkeling worden opgesteld met concrete 
bouwstenen en structuren.  Op basis  hiervan 
kan ook een ruwe schatt ing van aantallen 
worden gedaan.

 ‘Van onderaf ’  wordt zo bekeken waar en in 
welke mate er  aan de ‘van bovenaf ’  gestelde 
vraag kan worden voldaan.  De uitkomst 
daarvan kan verrassend zi jn.  In de verken-
ning voor Waterland bi jvoorbeeld werd 
gevraagd om 3000 woningen en werd er  plek 
gevonden voor 9000.
Alle identiteitsgebieden met hun ontwikkel-
strategieën en mogeli jke aantallen tezamen 
leveren uiteindeli jk de potentiekaart  voor de 
Metropoolregio Amsterdam op.  Hiermee kan 
voor een langere termijn afgewogen worden 
welke gebieden daadwerkeli jk ontwikkeld 
gaan worden.
In deze nota is  als  voeding van de gewenste 
discussie reeds een beperkte studie naar 
potentiële  locaties gedaan en verbeeld wat 
dat  aan landschap en woningen zou kunnen 
opleveren.

Een potentiekaart voor de Metropoolregio Amsterdam

‘De potentiekaart is een instrument om afgewogen besluiten te kunnen nemen voor de langere termijn’
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De vervolgvraag is  hoe locaties concreet 
kunnen worden ontwikkeld en hoe daarbi j 
de gewenste kwaliteit  wordt gewaarborgd. 
De contourplanologie van ‘hier  wel  en daar 
niet ’  moet worden vervangen door ‘hier  zus 
en daar zo’ .  Daar is  veel  meer kennis,  bege-
leiding en toetsing voor nodig dan voor de 
conventionele ruimteli jke ordening. 
Bi j  het  ontwikkelen van landeli jke woonmi-
l ieus moet de landschappeli jke component 
een veel  grotere rol  spelen dan de bebouwde 
component.  Dit  vraagt om een veel  breder 
perspectief  en vooral  om een langere termijn 
van consequente regie dan we nu gewend 
zi jn en bovendien om een ‘welstand’ die 
landschappeli jk toetst .  De sleutelfactoren 
voor het  topsegment,  zoals  exclusiviteit , 
bi jzonderheid en vri jheid,  zi jn last ig te  ver-
enigen met de grootschaligheid,  uniformiteit 
en beperktheid die aan onze huidige ont-
wikkelprakti jk l i jkt  te  kleven.  Er is  behoefte 
aan nieuwe ontwikkelvormen die veel  meer 
ruimte laten voor het  particuliere init iat ief 
en die kleinschaligheid op grote schaal  kun-
nen realiseren. 

Gelukkig hoeven we niet  van nul af  te  be-
ginnen,  er  zi jn bruikbare onderzoeken en 
beleidsinstrumenten voorhanden die als 
voorbeeld-  of  startmateriaal  gebruikt  kunnen 
worden.  We denken dan bi jvoorbeeld aan het 
beeldkwaliteitsplantraject  dat  de provincie 
in Noord-Holland Noord is  gestart  om kwali-
teit  te  sturen en te  toetsen.  Als vervolg op de 
nieuwe koers zi jn er  zowel door lokale over-
heden als  door particulieren en ontwikke-
laars concrete bouwprojecten gestart ,  kleine 
zoals  in Waterland,  maar ook grote zoals  bi j 
Heiloo/Limmen. Daarbi j  zi jn processen van 
kwaliteitsbegeleiding en -toetsing op gang 
gekomen, waaraan al le  parti jen zi jn gebon-
den.  Op sommige locaties gebeurt  dit  met 
veel  succes. 
Voor de Metropoolregio Amsterdamopgave 
is  het  interessant deze ‘pioniersprocessen’ 
nader te  bestuderen.  Ze geven inzicht  in het 
tra ject  dat  komt nadat het  besluit  tot  ont-
wikkeling is  genomen, het  tra ject  waarin 
de ambitie  daadwerkli jk waargemaakt moet 
worden. 

Bruikbare onderzoeken en beleidsinstrumenten

‘Nieuwe vormen van ontwikkelen en regie om landelijke woonmilieus te realiseren’ 
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Er is  veel  vraag naar hoogwaardig landeli jk 
wonen,  en volgens de onderzoeken in het 
kader van de Metropolitane Strategie is  er 
zelfs  sprake van economische urgentie om 
landeli jke topwoonmilieus binnen de me-
tropool te  ontwikkelen.  Waarom gebeurt  het 
dan niet?  Landschappeli jke en sociale ethiek 
in de ruimteli jke ordening l i jken ons parten 
spelen. 

Bouwen in het  landschap l igt  nog steeds 
gevoelig.  De veronderstel l ing  dat bouwen in 
het  landschap per definit ie  dat  landschap zal 
aantasten is  de afgelopen jaren echter ontze-
nuwd. Het is  heel  goed mogeli jk in het  land-
schap te bouwen zonder de identiteit  van 
dat  landschap af  te  breken.  Sterker nog:  het 
landschap kan er  enorm aan kwaliteit  mee 
winnen.  Denk maar aan de Vechtstreek en de 
Stichtse Lustwarande,  die zonder de majes-
tueuze landgoederen en groene buitenplaat-
sen toch een stuk minder fraai  zouden zi jn 
geweest ,  ook ecologisch.  Juist  het  expliciete 
doel  ‘metropolitane’  landeli jke vestigingsmi-
l ieus te  ontwikkelen,  heeft  in de 17e 18e en 
19e eeuw landschappen opgeleverd die nu 
nog steeds grote waarde hebben .  De Beem-
ster  is  door r i jke Amsterdammers droogge-
malen als  investering in grond,  maar ook om 
een landschap te ontwikkelen waarin ze zich 
een woning van landeli jke al lure op redeli jke 
afstand van de stad konden aanmeten. 
We konden en deden het  dus ooit  wel . 

Het l i jkt  al leen alsof  we deze tradit ie  de af-
gelopen honderd jaar vergeten zi jn.  Gelukkig 
zi jn we de laatste t i jd aan het  heruitvinden 
hoe we in l i jn van de cultuurhistorie verder 
kunnen bouwen. Aan de Vecht bi jvoorbeeld 
is  in een aantal  recente bouwplannen bewe-
zen dat  het  kan. 
De bezwaren op landschappeli jke gebied 
kunnen dus in principe met zorgvuldig on-
derzoek,  beargumenteerde planvorming en 
veel  zendingswerk worden weggenomen.

De sociale discussie is  last iger.  In Nederland 
l i jken we,  ondanks de koopmansgeest ,  een 
negatieve houding tegenover mensen met 
geld te  hebben.  Waar een Amerikaan met een 
grote auto een compliment van zi jn buren 
kan verwachten kan de Nederelander reke-
nen op afgunst  en als  ie  pech heeft  een kras 
op zi jn lak.  Dit  fenomeen heeft  een sterk ef-
fect  op onze bouwtradit ie  en met name die in 
het  landeli jk gebied.  We f ietsen graag door 
de luxe vil lawijken van Bloemendaal  om te 
genieten van de prachtige groene tuinen en 
de al lurevolle  gebouwen, maar we hebben 
l iever niet  dat  er  nog zo’n ‘recreabel  woon-
milieu’  ontwikkeld wordt.  Er heerst  kortom 
een taboe op het  ‘bouwen voor de ri jken’ . 
Dure woningen in nieuwe landeli jke plannen 
‘mogen’  omdat ze de goedkope helpen mee-
betalen. 
Er bestaat  in Nederland maatschappeli jke 
weerzin tegen het  ontwikkelen van precies 
het  segment woningen waar de metropool om 
verlegen zit .

Maatschappelijke hindernissen

‘Zorgvuldig onderzoek en open discussie kunnen maatschappelijk hindernissen wegnemen’
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Gemeenten en provincies hebben alt i jd een 
forse taakstel l ing voor de onderkant van het 
woonsegment,  maar nooit  voor de boven-
kant.  Alsof  dat  segment vanzelf  ontstaat . 
Alsof  mensen met geld niet  ook gewoon een 
doelgroep vormen waarvoor moet worden 
gebouwd. Alsof  er  al  genoeg gebouwd is 
voor die groep.  De ci j fers  laten zien dat  dat 
laatste in ieder geval  niet  klopt. 
Sinds het  begin van de 20ste eeuw zi jn er  ei-
genli jk geen nieuwe landeli jke topwoningen 
bi jgebouwd. Bi jna al le  vi l la’s  in de binnen-
duinrand,  in het  Gooi en aan de Vecht date-
ren van voor die t i jd.  In de drie decennia na 
de Tweede Wereldoorlog zi jn er  vooral  goed-
kope woningen gebouwd: de wederopbouw-
wijken en f lats  van de modernisten.  Met de 
Vinex- en pre-Vinexwijken van de laatste 30 
jaar is  hoofdzakeli jk de middenklasse be-
diend:  r i jenhuizen in serie  met kavels  van 
100-200m2. Hoogstens een handvol vri je 
kavels  van 500 m2 aan de rand  (afhankeli jk 
van het  perspectief  ‘gouden randje’  of  ‘witte 
schimmel’  genoemd).  Ons gouden randje, 
bl i jkt  uit  het  stedenvergeli jk,  is  in het  bui-
tenland een massaproduct. 
We hebben het  topsegment in feite  decen-
nialang genegeerd.  De huidige krapte aan de 
onderkant van de markt komt mede voort  uit 
de schaarste die we aan de bovenkant hebben 
laten ontstaan. 
Om de woningmarkt evenwichtig en gezond 
te maken,  is  het  t i jd om nu ook het  hoge 
segment te  gaan bedienen.  Binnenstedeli jk 
gebeurt  dat  al .  Nu nog landeli jk. 

We hebben niet  de pretentie  de sociale dis-
cussie te  kunnen dicteren,  maar pleiten er 
wel  sterk voor haar dogma’s te  doorbreken. 
Daarvoor zal  er  open en eerl i jk gecommuni-
ceerd moeten worden.  Wat dat  betreft  wordt 
de doelgroep in de Metropolitane Strategie 
stukken nog te omzichtig benoemd als  ‘men-
sen met een hogere opleiding’ ,  het  gaat  ook 
om ‘mensen met een hoger inkomen’ en daar 
is  niks mis mee.

‘Landelijk bouwen voor het topsegment brengt de woningmarkt weer in evenwicht’
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Beeldverkenning 

Beeldenbron: Google Earth 2007
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LONDEN
golf en common grounds

Londen heeft  het  grootste hoogstedeli jke 
centrum in deze stedenvergeli jking.  De 
binnenstad heeft  een doorsnede van 20 
ki lometer.  Greater Londen heeft  7  mil joen 
inwoners.
Londen heeft  direct  buiten het  echte cen-
trum uitgestrekte woonwijken met pro-
jectmatig ontwikkelde straten.  Hier staan 
dicht  op elkaar voornameli jk vri je  huizen 
of  twee onder een kappers met voor En-
gelse begrippen kleine tuinen.  Dit  dicht 
op elkaar plakken van vri jstaande huizen 
is  iets  typisch Engels ,  een vri jere variant 
op de Nederlandse ri jwoning.
Verder naar het  buitengebied toe komen 
er tussen de huizenstrengen steeds meer 
landeli jke ruimten,  parken en golfbanen. 
De kavels  worden steeds groter en de 
huizen ri jker.  
Typisch voor Londen is  de buitenrand 
van luxe wonen gemengd met gemeen-
schappeli jke gronden (common grounds) 
en golfclubs.  Londen heeft  ongelofel i jk 
veel  golfclubs,  waar ook alt i jd op of  aan 
wordt gewoond. 
Nog verder van de stad af  lopen de be-
bouwde strengen het  landeli jk gebied in, 
waar de mooie huizen vooral  op de rug-
gen van het  rel iëf  l iggen.  De echt dure 
kavels  met zwembad en tennisbaan l ig-
gen rond 20 km vanaf het  middelpunt 

van Londen,  de wat lossere huizenstraten 
beginnen op zo’n 10 km. Qua structuur is 
doorgebouwd op vooral  landschappeli jke 
l i jnen.  Reliëf  en landwegen dicteren de 
ontwikkeling,  hele stukken agrarisch land 
zi jn geïncorporeerd. 
De stad vormt een gradiënt van hoogste-
deli jk naar echt  landeli jk met daartussen 
een keur aan metropolitane landeli jke 
woonmilieus van hoge kwaliteit .  Londen 
is  sterk verweven met zi jn landschap.  De 
twee gaan vloeiend in elkaar over.
De overgang van de stad Londen naar 
haar landschap is  te  vergeli jken met een 
glas goed bier,  van vloeistof  naar lucht 
via een enorme schuimkraag.
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Pari js  heeft  2 ,1  mil joen inwoners.  De 
stad heeft  een enorm groot hoogstedeli jk 
binnenstadsgebied met gesloten bouw-
blokken.  Dit  deel ,  binnen de Boulevard 
Périphérique is  ongeveer 10 km in door-
snede.  Direct  buiten de Boulevard Périp-
hérique kent de stad grote gebieden met 
hoofdzakeli jk vri je  kavels .  De kavels  zi jn 
wisselend van grootte en de kavelrichtin-
gen zi jn verschil lend,  het  geheel  is  niet 
gestructureerd zoals  in Londen.  Er zi jn 
gebieden met extreem dure grote kavels 
en ri jke vi l la’s ,  maar ook gebieden met 
gewonere huizen.  Ook in Pari js  zi jn de 
kavels  al lemaal  groter dan 500m2 en vaak 
zo’n 60 m diep. 
Buiten de krans van vri je  kavels  gaat  de 
stad over in strengen met bebouwing die 
het  landeli jk gebied in gaan.  Met name 
in de dalen van de riviert jes  sl ingeren de 
dure huizen tussen de beboste heuveltop-
pen en de golfbanen door en vormen ze 
een prachtig woonlandschap.
Pari js  heeft  dus grote r i jke suburbs  van 
hoge kwaliteit  en ( in mindere mate dan 
Londen) echt  landschappeli jke metro-
politane woonmilieus gekoppeld aan de 
rivierdalen. 

PARIJS
rijke rivierdalen
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BERLIJN
bossen en meren

Berli jn is  een groene stad,  doorspekt 
met bossen en meren.  De stad heeft  3 ,4 
mil joen inwoners.  Vanuit  het  landschap 
lopen grote groene vingers de stad in. 
Berl i jn heeft  daarmee direct  rond het  cen-
trum grote natuurli jke gebieden waaraan 
groene wijken met vri je  kavels  l iggen. 
Deze groene woonwijken beginnen op een 
afstand van 5 ki lometer van het  middel-
punt van de stad.  De kavels  zi jn groot, 
vanaf 500m2 en meer. 
Langs de f lanken van de stad op 10 ki-
lometer van het  middelpunt l iggen uit-
gestrekte bosgebieden en grote meren. 
Hier l iggen prachtige woonmilieu’s  in 
een landeli jke sett ing.  De woonmilieus 
zelf  hebben geen landschappeli jke opzet 
en zi jn niet  verweven met het  landschap, 
zoals  in Londen en Pari js .  De woonge-
bieden vormen ei landen van grote vri je 
kavels  met een eigen structuur tussen het 
grootschalige landschap.  Soms raken de 
woongebieden de oevers van de meren, 
daar ontstaat  een prachtig hoogwaardig 
woonmilieu.
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In Kopenhagen wordt ook veel  aan de 
kust  gewoond, op vri je  kavels  natuurli jk. 
De kustl i jn is  bebouwd met landeli jke 
woningen aan straat jes  die al lemaal  recht 
naar het  strand lopen.  Zo zi jn al le  wonin-
gen direct  verbonden met het  strand.  Dit 
bebouwingssysteem strekt  zich uit  over 
83 km kustl i jn ten noorden en zuiden van 
Kopenhagen.  Gemiddeld staan er  100 wo-
ningen per km kustl i jn,  in totaal  gaat  het 
hier  dus om zo’n 8000 woningen aan de 
kust .  Allemaal  vri jstaand,  duur en minder 
duur,  groot en klein door elkaar.  Bi jzon-
der is  dat  de kust  zelf  niet  ‘overspoeld’ 
is  met huizen.  Zee,  strand en de soms 
smalle duinreep vormen nog steeds een 
openbaar landschap.

KOPENHAGEN
vrije kavels en de kust

Kopenhagen heeft  1 ,4  mil joen inwoners. 
Het is  een stad met een dichtbebouwd 
centrum in een zee van vri je  kavels .  Het 
centrumgebied heeft  een doorsnede van 
ongeveer 6 ki lometer.  Het buitengebied 
begint  op 15 ki lometer van het  middel-
punt van de stad. 
Meer dan de helft  van het  bebouwde op-
pervlak in Kopenhagen bestaat  uit  vri je 
kavelbouw. Op zo’n drie ki lometer af-
stand van het  middelpunt van de stad 
beginnen de vri je  kavels  die zich uit-
strekken over een band van 10 ki lometer 
breed.
De kavels  zi jn vri j  gel i jkmatig verdeeld, 
meestal  50 m diep en al lemaal  groter dan 
500m2 en velen zelfsmeer dan 1000m2 
(binnen het  stedeli jk weefsel ! ) .
Van top woonmilieus l i jkt  hier  eigenli jk 
geen sprake te  zi jn.  In Kopenhagen woont 
iedereen top,  sommige op een extra grote 
kavel . 
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Stockholm heeft  een prachtige landschap-
peli jke l igging.  De stad l igt  op de over-
gang van zeearmen naar grote meren. 
Het landeli jk gebied bestaat  uit  water en 
ei landen. 
Stockholm heeft  1 ,2  mil joen inwoners.  De 
dichtbebouwde binnenstad is  ongeveer 6 
ki lometer in doorsnede.  Direct  daarbuiten 
beginnen de groene woongebieden van 
vri jstaande huizen op grote vri je  kavels . 
Op ongeveer 10 ki lometer afstand gaan 
de groene wijken over in een prachtig 
ei landenri jk met woonhuizen en recre-
atiehuis jes .  Veel  van de huizen op de 
ei landen in de wonderschone lagune zi jn 
al leen per boot te  bereiken.  Toch staan er 
tal loze (prachtige)  huizen op.  Het is  een 
fantastisch woon- en recreatiemilieu. 
Er zi jn ook veel  ei landen niet  bebouwd. 
De stad is  tussen de natuurli jke r i jkdom 
gegroeid.  Stockholm heeft  een woonwa-
terwereld en een natuurwaterwereld, 
door elkaar geweven. 

STOCKHOLM
eilandenrijk
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OSLO
landelijke oevers

Oslo l i jkt  op Stockholm in consequentie 
en pracht,  maar is  anders van kleur.
De stad heeft  zi jn zeer krachtige land-
schap voor grote delen benut en voor 
grote delen puur en ongerept gelaten.  Het 
resultaat  is  een metropool waarin hoog-
stedeli jkheid,  landeli jk metropolitaan 
wonen en natuurli jk landschap met elkaar 
zi jn verweven. 
Oslo heeft  530.000 inwoners.  Het centrum 
van de stad grenst  aan het  water.  De bin-
nenstad heeft  een doorsnede van 4 ki lo-
meter.  De groene woonwijken met grote 
vri je  kavels  beginnen in Oslo al  op 2 km 
van het  stadshart .  Ze zi jn rond de grote 
zeearm gegroeid en beslaan ongeveer 40 
ki lometer oever.  Overal  langs de oevers 
zi jn haventjes ,  aanlegsteigers en kleine 
strandjes.  Oslo l i jkt  buiten het  centrum-
gebied uitsluitend te bestaan uit  hoog-
waardige landeli jke woonmilieus.  Wonen 
in Oslo is  wonen in een groot recreatiege-
bied met een prachtige natuur.
Oslo is  daar ook op een metropolitane 
manier mee verbonden.  Vanaf het  cen-
trum ben je  met de metro met een half 
uur op de skipiste.
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ZÜRICH
meer en bergflanken

Zürich staat  bovenaan de rangli jst  als 
prett igste stad ter  wereld,  direct  boven 
Genève en Vancouver.  Met zo’n 365.000 
inwoners is  Zürich Zwitserlands grootste 
stad.  Zürich l igt  centraal  in Europa en is 
qua mogeli jkheden en voorzieningen een 
echte wereldstad,  maar door de lande-
l i jke sfeer die er  hangt,  l i jkt  het  meer een 
groot dorp.  Grootste kwaliteit  van de 
stad is  die landeli jke invloed. 
Zürich l i jkt  op Oslo,  maar dan op z’n 
Zwitsers,  l ief l i jker en minder ruig.  De 
stad l igt  rond een grote ‘See’  en heeft 
zicht  op de Alpen.  Het centrum grenst 
aan het  water.  De binnenstad is  4  km in 
doorsnede.  De groene vri je  kavels  begin-
nen hier  op minder dan 2 km van het 
middelpunt van de stad.  De kavels  zi jn 
groot,  500-2500m2, langs het  meer en 
hogerop de berg zelfs  tot  10.000m2. Door 
het  rel iëf  hebben al le  kavels  een prach-
tig uitzicht .  De huizen l iggen in sl ierten 
over de hell ingen gedrapeerd met ertus-
sen grote groene open ruimten.  Er is  60 
ki lometer bebouwde berghell ing langs de 
oevers van het  meer.  De oevers van het 
meer zi jn bovendien bezaaid met recrea-
t ieve mogeli jkheden.  
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Dubai is  een buitenbeent je  in het  steden-
vergeli jk.  Op veel  punten eigenli jk on-
vergeli jkbaar.  Maar Dubai  is  een van de 
weinige voorbeelden van een metropool 
die op grote schaal  nieuwe landeli jke top-
woonmilieus ontwikkelt  en daar ook nog 
nieuw landschap mee maakt. 
Dubai  was oorspronkeli jk niets  meer dan 
woesti jn.  Door het  uitbuiten van zi jn key-
features,  een prachtige zee en alt i jd mooi 
weer,  is  Dubai  nu een dynamische metro-
pool  met 1,1 mil joen inwoners.  Dubais is 
hip.  Madonna heeft  er  een ei land,  net  als 
Bil l  Clinton en vele andere economisch 
draagkrachtige of  hoogopgeleide mensen.
Ongehinderd door angst  of  ‘behouds-
plicht’  is  hier  in de leegte nieuw land-
schap gemaakt. 
Een palmboom in zee is  ‘uit  de lucht 
komen vallen’ ,  maar gaat  als  beeldmerk 
wel de wereld over en trekt  mensen van 
heinde en verre.  Een archipel  van ei lan-
den die nergens op voortbouwt maar let-
terl i jk  een nieuwe wereld toevoegt.  Plat , 
wezensvreemd, commercieel ,  el i tair?  Mis-
schien,  maar op al  die punten in essentie 
niet  veel  anders dan de Beemster desti jds. 

DUBAI
nieuwe landschap
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AMSTERDAM
waterstad

Amsterdam heeft  750.00 inwoners.  Het 
heeft  een prachtige binnenstad van onge-
veer 6 ki lometer in doorsnede.  Op 8 ki lo-
meter van het  middelpunt begint  het  bui-
tengebied en aan de noordzi jde is  dat  al  op 
4 ki lometer. 
Amsterdam is  een waterstad tussen de zee 
en het  I Jsselmeer.  Het centrum met grach-
ten grenst  direct  aan het  water van het  I J . 
De stad is  wat dat  betreft  dus goed verge-
l i jkbaar met Stockholm, Oslo,  Kopenhagen 
en Zürich.
Maar ook al  l igt  Amsterdam aan een prach-
tig water,  r i jke landeli jke woonmilieus 
vinden we er niet .  Er zi jn de ei landen op 
IJburg met vri je  kavelbouw, maar de kavels 
zi jn klein en de voorschriften streng.  Geen 
ruimte voor landeli jk wonen.
Amsterdam heeft  als  enige landeli jke woon-
milieu van hoge kwaliteit  de zoom buitens, 
boerderi jen en vil la’s  langs de Amstel ,  die 
net  als  langs de Vecht tussen de 17e en de 
19e  eeuw is  ontwikkeld.  Ondanks de nabi j -
heid van het  landeli jk gebied heeft  Amster-
dam verder geen landeli jke topwoonmi-
l ieus,  zelfs  geen groene vri je  kavelwijken 
zoals  de buitenlandse steden.  Aan de ran-
den van de stad zi jn ooit  wat vri je  kavels 
gerealiseerd,  maar de meeste daarvan zi jn 
inmiddels van hun landeli jkheid beroofd en 
omgeven door uitgestrekte nieuwbouwwij-
ken met r i jwoningen en f lats . 
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Hét metropolitane woonmilieu 
in de Metropoolregio Amsterdam: rijenhuizen

Waar in de buitenlandse voorbeelden de 
steden een soort  natuurli jke overgang 
kennen naar hun landschap met topwoon-
milieus daarbinnen,  hebben de steden 
binnen de Metropoolregio Amsterdam 
naar Nederlandse tradit ie  een harde ste-
deli jke rand.  Ze zi jn net  als  Amsterdam 
hoofdzakeli jk uitgegroeid met wijken 
f lats  of  r i j t jeshuizen met krappe kavels . 

De modernist ische wijken maar ook de 
recente uitbreidingen zetten hun seriema-
tige ri jen in het  gel id tot  aan het  laatste 
weiland.  Groene randen om de hond uit 
te  laten vormen soms een ‘buffer ’ ,  maar 
van echte verweving met het  landschap 
zoals  in buitenlandse voorbeelden is  hier 
nooit  sprake.  De structuur is  bi jna alt i jd 
landschapsvreemd. Krom in een recht-
l i jnig landschap en rechtl i jning in een 
kronkelend landschap.  Heemstede en 
Bussum laten een bescheiden verweving 
zien,  maar dat  zi jn vooroorlogse uitzon-
deringen.
De moderne Nederlandse stedenbouw is 
er  één van contrast  en seriematigheid.
Daar valt  van al les  over te  zeggen,  maar 
metropolitane landeli jke woonmilieus 
van hoge kwaliteit  heeft  ze de afgelopen 
60 jaar niet  opgeleverd.
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3000 villa’s in het Gooi
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Landelijke topwoonmilieus 
in de Metropoolregio Amsterdam

Er zi jn in de Metropoolregio Amsterdam 
best  landeli jke woonmilieus van hoge 
kwaliteit  te  vinden.  De meeste l iggen ver 
buiten het  centrum van Amsterdam, maar 
dat  was in de 17e eeuw ook al  zo.  In feite 
vormde Amsterdam met de Beemster, 
‘s-Graveland,  Vecht en binnenduinrand 
in die t i jd al  een ‘complete metropool’ : 
een stadskern met op bereisbare afstand 
omliggende landeli jke topwoonmilieus. 
De actieradius is  in de loop der t i jd van 
20 naar 30 km opgerekt,  maar ook dat  is 
vergeleken met het  buitenland normaal. 
De ‘golfwoonmilieus’  rond Londen zi jn op 
35 km van het  middelpunt nog ri jk verte-
genwoordigd,  de rivierdalen rond Pari js 
zi jn tot  30 km van het  hart  nog bedekt 
met r i jke huizen en de kustbebouwing bi j 
Kopenhagen siert  op 30 km van het  mid-
delpunt nog de kustl i jn.  Vergeli jken we de 
Metropoolregio Amsterdam qua grootte 
dus met Londen,  Pari js  en Kopenhagen, 
dan zi jn de woonmilieus op de volgende 
pagina’s  met maximaal  35 km afstand tot 
Amsterdam centrum als  binnen de metro-
pool  te  beschouwen. 

De voorbeelden laten zien dat  er  in de 
Metropoolregio Amsterdam relatief  veel 
variatie  aan typen landeli jke woonmili-
eus aanwezig is ,  van landgoederen aan 
rivieren en binnenduinrand tot  vi l la’s  aan 
plassen en in bossen.  Het probleem is  dat 
er  in absolute zin zo weinig van is .  Het 
gaat  om circa zesduizend woningen op een 
bevolking van ruim 2 mil joen.  Met 900.000 
woningen binnen de Metropoolregio Am-
sterdam is  dat  nog geen procent.  
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Complexen in de binnenduinrand

400 villa’s op eilanden in Langedijk
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BeverwijkAmstelveen

AMSTERDAM

Nieuw Vennep

1 plantage in de droogmakerijen

Aalsmeer100 karakteristieke huizen aan plasjes in Waterland
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200 villa’s in de duinen

1200 villa’s in de binnenduinrand
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 75 landgoederen langs de rivieren

700 villa’s langs de plassen
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115 vissershuisjes aan de IJsselmeerdijk

72 villa’s aan 10 golfbanen
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500 grote vrije kavels Lelystad
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Londen landelijke maat 2500m2 -10.000m2

Parijs  landelijke maat 10.000m2 en meer

Metropoolregio Amsterdam  maximale maat 1.000m2

Parijs suburb maat 1.000m2
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Londen landelijke maat 2500m2 -10.000m2

Parijs  landelijke maat 10.000m2 en meer

Hoe top is onze top

Maar de grootte van de kavel  is  niet  het 
enige dat  telt .  De landeli jke woonmilieus 
in het  buitenland zi jn ook van topkwa-
li teit  omdat ze op uitgelezen landschap-
peli jke plekken l iggen.  Op de berghel-
l ingen,  aan het  meer of  de rivier,  op de 
f lanken van het  rel iëf ,  op de golfbaan,  op 
de ei landen in de archipel ,  langs de baai 
en het  strand,  in het  bos of  aan het  meer. 
Er is  alt i jd een mooi uitzicht ,  indrukwek-
kende natuur,  recreatiemogeli jkheden 
voor de deur,  fr isse lucht en rust  en dat 
op korte afstand van de stad. 
Een uitgelezen l igging hebben de top-
woonmilieus in de Metropoolregio Am-
sterdam ook al lemaal .  Ze zi jn al leen 
bescheidener in omvang en (kavel)maat. 
Slechts de binnenduinrand en de plassen 
hebben beide kwaliteiten die de buiten-
landse voorbeelden kenmerkt:  kavels  gro-
ter  dan 2.500m2 en een perfecte landeli jke 
sett ing.  De plantage in de droogmakeri j  is 
internationaal  gezien interessant,  maar is 
in zi jn eent je  nog geen woonmilieu .
Op het  absolute topniveau met kavels  van 
10.000m2 en meer zi jn het  al leen de oude 
boerenerven,  buitenplaatsen en landgoe-
deren die op internationaal  niveau hoog 
kunnen scoren.  Vooral  de boerenerven, 
die vaak minder monumentbeperkingen 
kennen en waarvan er  steeds meer vri j 
komen bieden in deze opgave kansen.

In Nederland wordt een woonmilieu 
met kavels  van meer dan 500m2 al  als 
bi jzonder ervaren,  terwij l  in Pari js ,  Ko-
penhagen,  Oslo,  Zürich en Stockholm 
wijken met vri jstaande huizen op kavels 
van meer dan 500m2 een groot deel  van 
het  stedeli jk oppervlak vormen.  Zelfs  in 
dichtbebouwd Londen hebben de ri jen 
van op elkaar gepakte maar vri jstaande 
huizen midden in het  stedeli jk gebied al 
kavels  van 250m2 tot  500m2. In de Me-
tropoolregio Amsterdam halen de meeste 
woningen aan de rand van de stad op de 
overgang naar het  landeli jk gebied de 
250m2 nog niet  eens.  Een wijk met kavels 
van 1000m2 is  in Pari js  en Londen nog 
een gewone suburb ,  in Kopenhagen  l ig-
gen in de stad zelfs  suburbs  met kavels 
van 1000-2500m2. In de Metropoolregio 
Amsterdam is  1000m2 de al lergrootste 
luxe.  Maar dit  zi jn nog gewoon groene 
wijken.  De hoogwaardige landel i jke  woon-
milieus in het  buitenland beginnen met 
kavels  van 2500m2. De echte luxe woon-
milieus hebben nog veel  grotere kavel-
maten die oplopen tot  20.000m2 en meer. 
De ei landen bi j  Langedi jk,  de vil la’s  in de 
duinen,  de nieuwe vil lawijken bi j  Lely-
stad en de huizen aan de plasjes  in Wa-
terland komen niet  boven de 2500m2 uit . 
Ook in het  Gooi,  waar hier  en daar hui-
zen staan met internationale al lure,  halen 
de meeste kavels  die maat niet .
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Almere

Kopenhagen
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Exclusief landschap

Op dit  moment worden er in de Metro-
poolregio Amsterdam eigenli jk geen nieu-
we landeli jke woonmilieus ontwikkeld.  Op 
onze meest  uitgelezen landschappeli jke 
plekken worden op zi jn best  vri je  kavel-
wijken gebouwd. In het  buitenland vind je 
die in groten getale in en pal  om de ste-
den.  Daarbuiten l iggen de echte landeli jke 
topwoonmilieus. 
In de Metropoolregio Amsterdam bouwen 
we rond de steden al leen ‘compacte’  woon-
wijken met r i jenhuizen op krappe kavels . 
De tuinen zi jn klein om ruimte te  sparen, 
zodat er  meer landschap overbli j f t .  De 
openbare ruimte binnen de woonwijken 
soupeert  echter weer veel  ruimte op,  zoals 
te  zien is  in het  voorbeeld van Almere 
hiernaast .   De ruimte die op een vergeli jk-
bare plek in Kopenhagen in de particuliere 
tuinen zit ,  zi t  in Almere in het  stedeli jk 
groen. 
Als geheel  zi jn beide even weinig com-
pact .  Kopenhagen voorziet  echter in ruime 
mate en met r i jke variatie  in de behoefte 
aan woningen met een grote tuin.  Voor een 
dergeli jk huis ben je  in de Metropoolregio 
Amsterdam aangewezen op het  landeli jk 
gebied.  Daar worden (mondjesmaat)  vri je 
kavelwijken ontwikkeld,  zoals  het  golfpark 
aan het  Markermeer bi j  Lelystad.  Maar niet 
iedereen die een grote tuin wil  wil  meteen 

ook in het  landeli jk gebied wonen.  Veel 
mensen worden zo in een locatie  gedwon-
gen die niet  past  bi j  hun woonwens en het 
landeli jk gebied wordt onnodig belast . 

Ons landeli jke ‘ topsegment’  van vri je 
kavelwijken is  eigenli jk niet  landeli jk en 
l igt  op de verkeerde plek.  Het is  nog veel 
te  dicht  bebouwd om aan het  landschap 
kwaliteit  toe te  voegen.  Echte landeli jke 
topmilieus kunnen dat  wel .  Die zi jn verwe-
ven met het  landschap en dragen met hun 
bebouwings-  en beplantingsstructuur bi j 
aan de landschappeli jke identiteit . 
We zouden ons landeli jke gebied in de Me-
tropoolregio Amsterdam exclusief  daarvoor 
moeten reserveren.
Binnen de stedeli jke grenzen zouden in 
plaats  van huizen met grote openbare 
ruimtes huizen met veel  grotere tuinen 
moeten worden ontwikkeld.  Daarmee kan 
binnenstedeli jk aan een grote behoefte 
worden voldaan.  In het  landeli jk gebied 
moet de ruimte gebruikt  worden om een 
echt landschappeli jk woonmilieu te  ont-
wikkelen,  met ook een topsegment,  dat  op 
internationaal  niveau kan concurreren en 
een winst  kan opleveren voor het  land-
schap.  
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nieuwe metropolitane landelijke woonmilieus
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Beeldbewerking

Beeldenbron: Google Earth 2007
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1 -  Duinflanken .  Mogel i jkheden voor verri jk ing 
en (her)s tructurering van het  ‘Bol lenlandschap’ 
door groen topwoonmil ieu.
2 -  Oude Duinrug .  Ontwikkel ing van topwoon-
mil ieus  met  grote  groene voeten kan band van 
kernen op de oude duinrug s tructureren en van 
recreat ie f  ui t loopgebied voorzien.
3-  Hargermerpolder .  Meel i f tend op kwali te i t 
naastgelegen Bergen ui tgelezen mogel i jkheid 
voor een topwoonmil ieu dat  het  landschap een 
impuls  kan geven met  ‘polderse waternatuur ’ . 
Wonen in  de natuur en aan zee tegel i jk .
4-  Alkmaardermeer  dat  met  een topwaterwoonmi-
l ieu een impuls  kan kri jgen voor ontwikkel ing tot 
recreat ieplas  met  al lure. 
5 Amuses .  Kleine graafschappen,  woonei landjes 
met  een eigen ‘ look’ ,  ‘diked communit ies’ .
6-Wieringemeer  IJsselmeerkust .  Grote  ranches 
American s ty le  en verborgen vi l la’s  in  water-
natuurreservaat .  Zeezei lers  e ldorado 5 minuten 
van afs lui tdi jks luizen en 45 minuten van A’dam. 
Landingsstr ip  voor privévl iegtuigen. 
7-  Leeker land.  Door agrarische schaalvergro-
t ing vervlakte  landschap kan met  nieuw groen 
woonmil ieu weer ruimtel i jke  r i jkdom van vroe-
gere vaarpolders  terugkri jgen aan krom riviert je .
8-  Hoornse Hop .  Kustbescherming met  e i landen 
waar pracht ig  op gewoond kan worden. 
9-  Giethoorn in de Zeevang .  Groen s l ingerend 
dorp langs oud r iv ier t je  onderbouwt s tructuur en 
romantiek van het  landschap. 
10-  Purmer .  Versterking van s tructuur met  Bos-
goederen en ranches kan ui teengeval len droog-
makeri j  tot  één herkenbaar geheel  herstel len. 
11-Waterland .  Pracht ige IJsselmeerkust  aan 
Amsterdam met  ruimte voor doorbouwen aan,  op 
of  voor de di jk  in  de beste  tradi t ie  van Hollandse 
houtbouw in nostalgisch landschap. 
12-  Nieuwe kust  Almere .  Combinat ie  van land-
winnen en watergraven als  ruimtel i jk  feest . 
Dubai  op z’n Hollands.
13-  Muiderkust .  Tussen Vecht ,  IJmeer en f lank 
van de Muiderberg kan ‘ t  Gooi  aan het  water 
onts taan in  een afgesneden en bedreigde polder. 
14-  Gein,  Amstel  en Bovenkerkerpolder .  Hoog-
waardig ‘Rivieren’ woonmil ieu met  Vechtse 
kwali te i ten aan Gein en Amstel  verlopend in 
coul issenlandschap van natuurlandgoederen in 
bedreigde polder(s) . 
15-Horstermeer .  Door waterstaatkundig moei l i jk 
in  s tand te  houden polder  te  laten onderlopen 
kan nieuw woonmil ieu a la  Vinkeveen onts taan. 
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Locatieonderzoek in de regio

Om meer gevoel  te  kri jgen met de moei-
l i jkheidsgraad en de haalbaarheid van 
de opgave hebben we reeds een beperkte 
studie gedaan naar waar concreet  kansen 
l iggen in de metropoolregio Amsterdam 
om nieuwe landeli jke metropolitane top-
woonmilieus te  ontwikkelen.

Op kaart  is  aangegeven welke plekken op 
het  eerste gezicht  potentie hebben.
Hierbi j  spelen drie factoren een belangri j -
ke rol :  bereikbaarheid,  hinder en kwaliteit .

Om metropolitaan te zi jn speelt  de bereik-
baarheid  van de locatie  een rol .  Die wordt 
met name bepaald door de afstand tot  Am-
sterdam, het  episch centrum van de metro-
poolregio.  Hiervoor is  een maximale (auto)
reist i jd van een uur gehanteerd.
Om top te zi jn is  van belang dat  de omge-
ving geen eventuele hinder  veroorzaakt. 
Het woonmilieu moet ‘schoon’ zi jn.  Veel 
fraaie plekken dichtbi j  Amsterdam vallen 
bi jvoorbeeld af  vanwege de geluidscon-
touren van Schiphol,  of  een naastgelegen 
energiecentrale.
Om landeli jk te  zi jn is  de landschappel i jke 
kwal i te i t  van de locatie  essentieel .  Niet 
al leen de eigen woning moet van topkwa-
li teit  zi jn,  maar vooral  ook het  landschap 
waar deze deel  van uit  maakt;  de locatie 
moet ‘mooi’  zi jn.

Met name dit  laatste criterium is  interes-
sant voor de discussie,  en dan vooral  waar 
het  gaat  om het  effect  dat  het  toevoegen 
van woningen heeft  op de kwaliteit  van het 
landschap.
Al eerder is  gesteld dat  nieuwe woningen 
niet  mogen parasiteren op fraaie land-
schappen en dat  een commensalist ische 
relatie  eigenli jk ook niet  goed genoeg is ;  er 
moet sprake zi jn van een symbiotische re-
lat ie  tussen woning en landschap,  ze moe-
ten profiteren van elkaar. 
Het is  ‘makkeli jk’  om aan bestaande land-
schappen van hoge kwaliteit  topwoningen 
toe te  voegen.  Zo bouwt meneer Ri jkman-
Groenink bi jvoorbeeld een nieuwe buiten-
plaats  aan de Vecht waar ook het  Vecht-
landschap zelf  r i jker van wordt.  Maar 
dergeli jke ontwikkelingen zi jn zeer krit isch 
en gaan vaak moeizaam, juist  omdat het 
om bestaande hoog gewaardeerde land-
schappen gaat .  De capaciteit  in de regio is 
wat dat  betreft  bovendien beperkt .

We wil len dus een stap verder gaan.  Met 
het  ontwikkelen van nieuwe topwoningen 
moeten vooral  ook nieuwe toplandschap-
pen ontstaan. 
Voor 3 verschil lende plekken in de regio 
is  verbeeld wat dat  aan woningen en land-
schappen kan opleveren.
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Bovenkerker plas aan de Amstel

In de directe nabi jheid van Amsterdam 
liggen een aantal  topwoonmilieus:  de 
Vecht,  ‘s-Gravenland en de Vinkeveense 
plassen.  Deze woonmilieus zi jn slechts 
mondjesmaat verder uit  te  bouwen. De 
Amstel  echter biedt voldoende ruimte om 
drager te  zi jn van een landeli jk woonmi-
l ieu met grote ruimteli jke kwaliteit .  De 
Amstel  kan daarmee iets  terugkri jgen 
van haar vroegere al lure,  toen ze net  als 
de Vecht r i jk met buitens van kooplieden 
was verfraaid.
Aan weerszi jden van de Amstel  bi j  Nes 
l igt  een groot open weidegebied.  Polder 
de rondehoep  is  fraai ,  landeli jk en be-
schermd, die moet zo bl i jven.  De Boven-
kerker polder tussen Amstelveen en Uit-
hoorn l igt  echter onder zware druk van 
de omringende steden die een oprukken-
de harde rand vormen van woonwijken, 
kassencomplexen en bedri j fsterreinen. 
Door hier  een nieuw topwoonmilieu van 
formaat te  ontwikkelen kan het  gebied 
een sterke kwaliteitsimpuls kri jgen,  wat 
tegeli jk een behoud van landeli jkheid 
garandeert .

In de studie is  gewerkt met de twee ge-
biedseigen landschapstypologieën,  de 
veenrivieren en de veenplassen,  en hun 
bi jbehorende bebouwingskorrels  en struc-

turen.  Het weiland is  getransformeerd 
tot  natuurgebied met plassen met grote 
groene kavels  en nieuwe buitenplaasten 
van groot formaat langs de rivier.   
De buitens kunnen naar het  achterland 
toe een steeds grotere oppevlakte kri j -
gen  variërend van 2 hectare aan de 
Amstel  tot  5  hectare (of  meer)  aan de 
plas.  De buitens kunnen worden gecombi-
neerd met een aantal  kleinere kavels  van 
3000-5000m2. Aan de meest  westel i jke 
zi jde kan het  woonmilieu gedragen wor-
den door een grote natuur-  en recreatie-
plas.  De plas kan een oppervlakte kri j -
gen van 300 hectare,  mocht er  net  als  bi j 
Vinkeveen zand te winnen zi jn is  dat  een 
lucratieve oppervlakte die mee kan beta-
len aan de landschapsbouw. Het dorp Nes 
aan de Amstel  kan worden uitgebreid met 
identiteitsvolle  dorpsbebouwing.  Hier 
komt een sluis  naar de Amstel  zodat de 
vaarten in het  nieuwe woonmilieu wor-
den verbonden met het  r ivierennetwerk. 
De totale 500 hectare biedt ruimte voor 
100-200 landgoederen,  300-600 top wo-
ningen op grote kavels  en 100 langs de 
3,5 km lange plas.  In het  dorp Nes is  plek 
voor 250 dorpse woningen en voorzie-
ningen.  In totaal  750-1150 woningen,  250 
hectare landgoednatuur en 300 hectare 
waterplas.
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bestaande situatie groei Amstellandschap
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groei Amstellandschap en plassenlandschap optimalisatie tot 1150 topwoningen
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Hondsbossche Zeereep

In de binnenduinrand l iggen de mooiste 
topwoonmilieus die we in de metropool-
regio hebben.  Het zi jn landeli jke woonmi-
l ieus die profiteren van de groene weelde 
van oude duinbossen en landgoederen 
vlak aan zee.  De omgeving is  er  mooi, 
natuurli jk en er  is  veel  fr isse lucht.  De 
kavels  zi jn groot en de architectuur van 
de vil la’s  is  van een uitzonderli jke kwali-
teit . 
Er zi jn in de binnenduinrand nog veel 
plekken te vinden om dit  bestaande top-
woonmilieu uit  te  breiden en het  land-
schap te verri jken.  Er zi jn langs de kust 
echter ook plekken waar de typische 
ruimteli jke kwaliteit  van de binnenduin-
rand ontbreekt.  Hier kan met een lande-
l i jk topwoonmilieu nieuw kwaliteitsvol 
landschap gemaakt worden,  zoals  in de 
17e,18e en 19e eeuw ook het  bestaande 
binnenduinlandschap door de topwoon-
milieus werd gemaakt tot  een ri jke lust-
warande.  
De oude duingebieden met waardevolle 
binnenduinrandzone vinden hun eind-
punt bi j  de Hondsbosschee Zeewering.
Daar gaat  het  duin over in een lange 
rechte di jk.  De di jk is  indrukwekkend en 
de zee is  er  net  zo mooi,  maar het  achter-
l iggend gebied mist  ruimteli jke  kwali-
teit .  

Hier l igt  een kans voor een nieuw top-
woonmilieu.  Een ruig natuurgebied met 
plassen en struweel  direct  aan zee met 
steeds verder naar binnen meer bos.  Zo 
kan een natuurlandschap worden ge-
maakt van 250 hectare.  De kavels  kun-
nen van 3.000-10.000m2 groot zi jn.  Het 
natuurgebied kan publiek zi jn of  privaat 
bezit .  De binnenduinrand bi j  Camperduin 
kan afgemaakt worden met een nieuw 
duindorp en een grote golfbaan. 
Er kan ook een echte badplaats  gemaakt 
worden bi j  Petten,  in de Haze-Zi jpepol-
der,  direct  op de zeedi jk. 
Bi j  de noodzakeli jke versterkingen van de 
di jk ontstaat  de kans om de aanleg van 
het  nieuwe topwoonmilieu meteen mee te 
laten spelen.  De di jk kan dan ook recrea-
t ief  een grotere functie  kri jgen.
Er ontstaat  zo ruimte voor 500 topwonin-
gen in het  natuurlandschap en 250 in het 
nieuwe dorp. 
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Harger Polder
bestaande situatie

Harger binnenduinrand
duinboslandschap
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Hondsbossche Zeereep
lagunenatuur plus bossen

Hondsbossche Zeereep
optimalisatie tot 750 topwoningen
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Almere Water

De droomwereld van ei landen in Dubai 
wordt mede door Nederlandse experts 
gemaakt.  Niet  zo verwonderli jk,  want we 
hebben tenslotte een lange tradit ie  als  het 
gaat  om het  creëren van nieuw land uit 
water en dat  naar eigen smaak te ont-
werpen en in te  r ichten.  Het zou dan ook 
helemaal  niet  verwonderli jk zi jn als  we 
daar in eigen land vandaag de dag mee 
door zouden gaan. 
En waar kan dat  beter  dan aan ons laatste 
grande project ,  de Flevopolder,  onze eigen 
‘woesti jn van klei ’ . 

Almere en Amsterdam hebben binnen het 
metropolitane netwerk een innige relatie 
die zich ook fysiek gaat  vertalen:  de ste-
den groeien naar elkaar toe.  Omdat hier 
het  I Jmeer tussen l igt  kunnen ze niet  veel 
anders dan op het  water bouwen. Het zou 
doodzonde zi jn om dit  niet  ook ruimteli jk 
te  vertalen naar watergebonden bouwen, 
het  water echt  te  benutten als  kwaliteit 
dus.  Daarbi j  ontstaat  de uitgelezen kans 
om ook landeli jke topwoonmilieus te  ont-
wikkelen en dat  op een steenworpafstand 
van Amsterdam.

We zullen dus weer land gaan aanwinnen, 
maar dit  keer voor woningbouw en land-
schapsbouw. Hierbi j  horen ook andere 
vormen dan de eff iciënte grote polder-
vlakken die desti jds voor landbouw wa-
ren ontworpen. 
Als oefening zi jn letterl i jk  de archipel 
van ei landen en de Palmboom van Dubai 
voor de kust  geprojecteerd.  De schaal  is 
opvallend vergeli jkbaar.
De Wereld van ei landen kan bi j  ons de 
concrete invull ing worden van de nooit 
gerealiseerde Markerwaard en de palm-
boom wordt bi j  ons natuurli jk een tulp.
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Markermeer
bestaande situatie

IJmeer
groei eilandenrijk rond Pampus



AMSTERDAM

93

Hoornse Hop
eilanden als kustbescherming

Enkhuizerzand
eilandenrijk aan de dijk

93 ontdekkingstocht nieuwe metropolitane landelijke topwoonmilieus
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