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Aan de politieke partijen van de gemeente De Ronde Venen

De Groene Venen zet zich al meer dan dertig jaar in voor het behoud en de ontwikkeling 

van de natuurhistorische, cultuurhistorische en landschappelijke waarden van het 

oostelijk deel van de gemeente de Ronde Venen. Het is de eerste keer dat de vereniging 

in een open brief de politieke partijen van de gemeente De Ronde Venen aanspreekt.

De vereniging heeft deze stap gezet omdat zij van mening is dat het beleid van de 

komende periode  richting gevend zal zijn voor het karakter van het landschap van het 

gebied in de nabije en de verdere toekomst. Zij maakt zich ernstig zorgen over het 

hierover te voeren beleid. 

De gemeente De Ronde Venen neemt een belangrijke plaats in in het oostelijk deel van 

het Groene Hart en daarmee in het plan De Venen. Plannen als Veenzijde III,  Westerheul 

IV en het parklandschap zullen bepalend zijn voor het aanzicht van de gemeente in de 

toekomst. Het bestuur en de gemeenschap van deze gemeente hebben daarmee een 

belangrijke verantwoordelijkheid ten opzichte van de ontwikkeling en het toekomstige 

aanzien van het landschap van het oostelijk deel van het Groene Hart. Het 

rentmeesterschap van het plaatselijke bestuur over onze omgeving komt hier duidelijk 

naar voren.

Bij de ontwikkeling van deze plannen toont het bestuur van de gemeente weinig 

openheid. De plannen worden pas naar voren gebracht als de belangrijkste beslissingen

genomen zijn. De milieuverenigingen hebben geen of weinig inspraak en worden pas bij 

de uitwerking van de plannen bij het proces betrokken. Dit druist in tegen het moderne 

beleid dat juist uitgaat van een verdergaande openheid van het bestuur waarbij de burger 

meepraat vanaf het eerste begin van de ontwikkeling van de plannen. Het maakt het voor 

De GroeneVenen extra moeilijk haar ideeën naar voren te brengen.

Deze uitgangspunten hebben ertoe geleid dat De Groene Venen haar mening over de 

toekomstige ontwikkeling van een deel van de gemeente op papier heeft gezet en hierbij 

aanbiedt aan de politieke partijen van de gemeente  De Ronde Venen. Zij hoopt dat de 

hier gepresenteerde inzichten invloed zullen hebben op de partijprogramma’s die nu 

ontwikkeld worden voor de komende gemeenteraadsverkiezingen en op het door de 

fracties te voeren beleid.

In deze brief  willen wij vier punten op het gebied van natuur- en landschapsontwikkeling 

en van het ruimtelijke ordeningsbeleid naar voren brengen. Bij elk punt wordt onze 

mening kort weergegeven. Een uitgebreidere motivatie is te vinden in de bijlagen.

Het bestuur van De Groene Venen
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1. Vinkeveen en de recreatie

1.1 Rustige recreatie

In het land wordt Vinkeveen gezien als een centrum voor (water)toerisme. Toch is de 

recreatiedruk op het gebied relatief gering. Het is belangrijk om Vinkeveen beter op de 

kaart te zetten. Hierbij zullen keuzen gemaakt moeten worden die ook in andere delen 

van het gemeentelijk beleid consistent en continue gevolgd moeten worden. De plassen, 

de polders en de  natuurgebieden maken het dorp aantrekkelijk voor de rustige 

(dag)recreatie. De Groene Venen dringt er op aan om het beleid voor wat betreft 

Vinkeveen duidelijk te richten op de stimulering en ontwikkeling van de rustige recreatie

1.2  Het parklandschap

De recreatiemogelijkheden binnen het Parklandschap dienen zich te richten op de rustige 

recreatie.

1.3 Beheer en handhaving

Reeds bij de ontwikkeling van het parklandschap moeten duidelijke afspraken gemaakt 

worden over het beheer, het onderhoud en de handhaving in het parklandschap. Dit is 

belangrijk om later verpaupering, zoals op de Vinkeveense Plassen gaande is, te 

voorkomen.

1.4 Kleine elementen

Kleine elementen kunnen van groot belang zijn voor het imago van de Vinkeveense 

rustige recreatie. Belangrijk zijn bijvoorbeeld voldoende rust- en serviceplaatsen voor 

wandelaar en fietser en een beheer van de bermen dat gericht is op een bloemrijke flora.

1.5 Bomen in het landschap

Het open veenweidegebied wordt gekenmerkt door weinig bomen. Dit dient zo te blijven. 

In de dorpen moet gestreefd worden naar een duurzaam bomenbeleid.

2. Het landschap

2.1 Het centrumgebied 

Het Parklandschap en Westerheul IV en Veenzijde III vormen een eenheid en moeten als 

zodanig worden ontwikkeld. Een uitgebalanceerd bestemmingsplan voor het gehele 

gebied, samen met een structuurvisie en een beeldkwaliteitsplan, moet de kwaliteit van 

het plan aangeven en beschermen.

2.2 Het oostelijk deel van het Parklandschap

Het oostelijk deel van het Parklandschap moet aansluiten bij het open karakter van het 

veenweidegebied. Het gebied met rietvelden, moerassen en sloten kan bij een goede 

indeling van grote meerwaarde zijn voor de regionale recreatie.
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2.3 Het westelijk deel van het Parklandschap

Het meer beboste karakter van het westelijke deel van het Parklandschap zal vooral voor

de plaatselijke recreant van belang kunnen zijn. Voor de stedelingen is dit type minder 

aantrekkelijk, zij kunnen dit type recreatie vinden in hun naaste omgeving (bv. 

Amsterdamse Bos). Grote aantallen recreanten zijn in het westelijk deel van het 

Parklandschap niet te verwachten.

2.4  Het veenweidegebied.

De gemeente dient zich actief op te stellen bij het behoud van het open landschap en van 

het agrarisch bedrijf als drager van dit landschap.

2.5 De Vinkeveense Plassen

De landschappelijke kwaliteit van de plassen is de laatste jaren sterk verminderd. Om 

verdere verpaupering te voorkomen zal een saneringsplan voor de plassen moeten 

worden opgesteld en uitgevoerd.

3. Waterbeheer.

3.1 In het beleid van de gemeente De Ronde Venen dient ruimte te zijn voor het 

waterbeheer zoals dit zich nu ontwikkelt bij het waterschap en de provincie.

3.2 De schoonwaterverbinding tussen de Vinkeveense Plassen en delen van het plan de 

Venen dient met voortvarendheid aangelegd te worden.

4. Natuur

4.1 Agrarisch natuurbeheer

De gemeente dient het agrarisch natuurbeheer actief te ondersteunen

4.2 Natuur in het parklandschap

In het Parklandschap moeten omvangrijke rustgebieden ruimte geven aan water- en 

rietvogels. Recreatievoorzieningen zoals wandelpaden, fietspaden en kanoroutes dienen 

om deze rustgebieden heen aangelegd te worden. 

4.3 De Vinkeveense Plassen

Het Noord-Westelijke deel van de Vinkeveense Plassen, gelegen tegen de Botshol, moet 

gereserveerd worden voor de natuur en de rustige recreatie.
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5. Bouwen

5.1  De status van de kernen

Bij plannen voor nieuwbouw dient in het oog gehouden te worden dat Mijdrecht zich 

heeft ontwikkeld tot een regionaal centrum en Vinkeveen en Wilnis tot dorpse 

gemeenschappen. Van een stedelijke allure kan geen sprake zijn.

5.2  De nieuwbouw

De nieuwbouw in De Ronde Venen dient zich in het landschap te voegen. Harde lijnen 

dienen voorkomen te worden.

5.3  Westerheul IV en Veenzijde III

De bouwstijl van Westerheul IV en Veenzijde III dient zich aan te passen aan het het 

Groene Hart en aan het parklandschap in het bijzonder.

5.4 Nieuwbouw in de dorpse kernen

Bij nieuwbouw in de oude dorpen dient de architectuur rekening te houden met de daar 

aanwezige sfeer.

5.5 Het centrumplan Vinkeveen

Het centrumplan Vinkeveen moet qua uitstraling een eenheid gaan vormen met de 

omliggende delen van het dorp.
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Bijlage 1. Vinkeveen en de recreatie

de zeilschool

Vinkeveen wordt door velen in het land gezien als een centrum voor recreatie. Toch is de 

recreatieve druk op het gebied relatief gering. Voor een deel is dit het gevolg van de 

slechte bereikbaarheid en de hoge brug- en sluisgelden. Maar het is ook belangrijk om 

Vinkeveen beter op de recreatieve kaart te zetten. Reclame via de plaatselijke en 

regionale VVV en op nationale en internationale beurzen levert geen resultaat op als in 

andere delen van het gemeentelijk beleid de uitgangspunten niet of onvoldoende worden 

gevolgd. 

Het dorp Vinkeveen heeft een naam op het gebied van de watersport en de rustige (dag) 

recreatie. Fietsen, wandelen, rustige waterrecreatie en natuurbeleving zijn hierbij 

belangrijke uitgangspunten.

Er zijn echter wel een aantal punten te noemen die de aantrekkingskracht van Vinkeveen 

als recreatiecentrum geen goed doen en, waar mogelijk, om verbetering vragen.

- De architectuur en de inrichting van Buitenborgh zijn onder de maat.

- Het dorp Vinkeveen heeft weinig contact met de waterrecreatie, waardoor de

  gezelligheid in het dorp afwezig is

- De voorzieningen van het dorp zijn moeilijk bereikbaar.

- Vele legakkers in de plassen maken een verpauperde indruk.

- Er is geen goed evenwicht tussen de recreatief gebruikte en de meer natuurlijke eilanden

   in de plassen.  

Bij de ontwikkeling van Vinkeveen als recreatiedorp zal hier rekening mee gehouden 

moeten worden.

De ontwikkeling van het Parklandschap kan een belangrijke rol spelen bij de 

ontwikkeling van het imago van Vinkeveen als recreatiedorp. Het gebied moet dan wel 

consequent worden ingericht met voldoende ruimte voor de natuur, wandelen en fietsen. 

Ook bij de inrichting van het meer recreatieve deel zal het gekozen uitgangspunt, rustige 

recreatie,  centraal moeten blijven staan. In vele recreatiegebieden dreigt verpaupering 
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door gebrek aan onderhoud, handhaving en beheer. Een duidelijk voorbeeld hiervan zijn 

de Vinkeveense Plassen. Bij de ontwikkeling van het Parklandschap dient vanaf het begin 

rekening gehouden te worden met een goede regeling van het toezicht en het beheer. 

Vooral de delen met een meer intensieve recreatie vragen veel onderhoud en handhaving. 

Ook bij het beheer van de gebieden buiten het Parklandschap zal het beleid veel meer 

gericht moeten zijn op het handhaven en het vergroten van de recreatieve 

aantrekkelijkheid van het landschap. Vaak zijn dit slechts kleine punten die met elkaar de 

aantrekkelijkheid aanzienlijk kunnen vergroten. Bij de wandelwegen zal rekening 

gehouden moeten worden met de rustige wandelaar met een kleiner 

uithoudingsvermogen, banken en andere rust mogelijkheden zijn hierbij van groot belang. 

De uitgezette wandelwegen dienen goed onderhouden te worden. De wandelweg over de 

Spoorbaan en de Demmerikse Kade is bijvoorbeeld moeilijk begaanbaar doordat deze 

langzaam dichtgroeit. Het stimuleren van extra service- en rustpunten voor de fietser zal

de aantrekkingskracht van het gebied voor deze groep verbeteren. 

Goed beheerde bermen met een bloemrijke flora zijn aantrekkelijk voor de wandelaar en

fietser. Om deze te ontwikkelen dan wel te behouden dient het maaisel afgevoerd te 

worden. Het verklepelen en verspreiden van het maaisel, zoals nu veelvuldig gebeurt, 

werkt verruiging en verarming van de vegetatie in de hand. Ook het bestand aan bomen 

dient aangepast te zijn aan het landschap. In het open veenweidegebied dienen de bomen 

beperkt te blijven tot kleine geriefbosjes in het landschap en hier en daar bomenrijen (bv 

knotwilgen) langs de wegen. In de woonkernen dient gestreefd te worden naar een 

duurzaam bomen beleid. 

Pittoreske dorpen als Nieuwkoop, Giethoorn en Diever oefenen een grote 

aantrekkingskracht uit op de recreant. Hier is de algemene sfeer een belangrijke factor. 

Dit betekent dat ook bij de architectuur van de nieuwbouw in de dorpen Vinkeveen en 

Waverveen hiermee rekening gehouden moet worden. Een landelijke omgeving met een 

passende sfeer zal de recreant trekken en eerder verleiden tot het doen van een 

toeristische inkoop dan een stedelijke omgeving met hoge detonerende gebouwen.

wandelen en fietsen door het parklandschap, een toekomstvisie
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Bijlage 2. Het landschap.

Vinkeveen van boven

De kwaliteit van het prachtige open landschap in De Ronde Venen komt onder een steeds 

grotere druk te staan. Grote veranderingen staan voor de deur. In sommige gevallen 

speelt de plaatselijke overheid slechts een geringe rol bij deze ontwikkeling, maar juist in 

De Ronde Venen kan de plaatselijke overheid voor een aanzienlijk deel bepalend zijn 

voor de toekomst van het landschap. Daarmee neemt het bestuur van de gemeente De 

Ronde Venen een belangrijke taak op zich wat betreft het behoud en de ontwikkeling van 

de landschappelijke waarden in het oostelijke deel van Het Groene Hart..

De ontwikkeling van de eenheid van het Parklandschap met de bouwlocaties

Veenzijde III en Westerheul IV is een goed voorbeeld van de moderne 

ontwikkelingsplanologie. Uitgangspunt hierbij is dat de verschillende delen toch als 

eenheid worden gezien en ontwikkeld. Om deze eenheid te realiseren is een goede 

planvorming noodzakelijk. Een uitgebalanceerd bestemmingsplan, samen met een 

structuurvisie en een beeldkwaliteitsplan zijn hierbij onontbeerlijke instrumenten. Wat 

betreft de bouw van Veenzijde III en Westerheul IV komen wij in het hoofdstuk ‘bouw’ 

daarop terug. 

Het oostelijke deel van het Parklandschap zal een goede aansluiting moeten krijgen met 

de andere delen van het plan De Venen. Open rietvelden, slootjes en moerassen moeten 

een aantrekkelijk landschap gaan vormen met een eigen karakter. Indien dit gebied goed 

wordt ingericht kan het een meerwaarde krijgen voor de gehele streek. Het westelijk deel 

van het gebied zou, volgens de plannen, meer bomen moeten gaan bevatten. In het 

oostelijke deel van het Groene Hart, dat voor een zeer groot deel behoort tot het 

veenweidegebied,  horen geen grote bospartijen voor te komen. Dit type terreinen is op 

meerdere plaatsen om de grote steden te vinden en dus weinig origineel. Wij vragen ons 
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af of dit type recreatieterreinen een aantrekkingskracht zal hebben voor de stedeling die 

deze terreinen vlak om de hoek kan vinden. We denken hier bij voorbeeld aan het 

Amsterdamse Bos dat voor Amstelveen, Aalsmeer  en Amsterdam Z. eenvoudig te 

bereiken is. Ook om de stedelijke centra van het Gooi en Utrecht liggen voldoende 

beboste recreatiegebieden. Daar het ook juist deze gebieden zijn die onderhoudsgevoelig 

zijn, zijn wij als De Groene Venen weinig enthousiast over dit deel van het plangebied. 

In het gehele veenweidegebied van west Nederland dreigen de agrarische bedrijven te 

verdwijnen uit het landschap. Dit is een landelijk probleem. Toch zou De Groene Venen 

er bij de gemeente op aan willen dringen om ook een positieve bijdrage te leveren aan het 

behoud van het veenweidegebied. Het stimuleren van het agrarisch natuurbeheer en het 

toestaan van passende bedrijvigheden op het boerenbedrijf, zoals bed and breakfast, of 

zorgfuncties, kunnen een bijdrage leveren aan het behoud van het zo typische open 

landschap. 

In het kader van de aantrekkelijkheid van onze gemeente voor de recreant is reeds 

gewezen op de verpaupering 

van de Vinkeveense Plassen. 

De handhaving is sterk onder 

de maat, waardoor er vooral 

buiten de werkuren weinig 

toezicht is op snelvaren. Het 

recreatieplan voor de 

Vinkeveense plassen is sterk 

verouderd en wordt daardoor 

niet meer nageleefd. 

Oogluikend worden bouwsels 

geaccepteerd op plaatsen waar 

dit sterk detonerend en 

volstrekt verboden is. Particuliere legakkers worden niet meer opgeruimd na het seizoen

en worden vaak slecht onderhouden.  De Groene Venen vraagt dringend om een 

saneringsplan voor de Vinkeveense Plassen. 

In het streekplan Utrecht 2004 wordt gesteld dat er meer aandacht moet komen voor de 

natuurhistorische en landschappelijke aspecten van de Vinkeveense Plassen. De 

Vinkeveense Plassen hebben een uitstekende waterkwaliteit die ver uitstijgt boven die 

van de andere west Nederlandse veenplassen. De Botshol ontwikkelt zich steeds verder 

tot een nationaal belangrijk natuurgebied. Het beheer van dat deel van de Vinkeveense 

Plassen dat hier tegen aan ligt zou veel meer moeten aansluiten bij de sfeer van de 

Botshol. Dus rustige recreatie, geen rustverstorende  verblijfsrecreatie, en meer 

mogelijkheden voor de kano en de roeiboot. Hier zou de water- en oevervegetatie zich 

mede door de goede waterkwaliteit dan optimaal kunnen ontwikkelen. Dit zal de 

aantrekkingskracht van het gebied voor de rustige recreant aanzienlijk vergroten.
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Beschoeiingen

schepen

huisjes niet toegestaan !

Bijlage 3. Waterbeheer.
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De inzichten omtrent het waterbeheer in deze regio’s veranderen. Enerzijds is dit het 

gevolg van de veranderende regenregimes anderzijds door de grotere aandacht voor de 

kwaliteit van het water.

Door de klimaatsveranderingen verandert de regenval. Steeds vaker komt het voor dat er 

in een korte periode zo veel regen valt dat de gemalen het niet kunnen verwerken. 

Woonwijken lopen onder water en vee moet binnen gehaald worden. Daarnaast komen 

lange droge perioden vaker voor. In deze perioden is er geen water beschikbaar om de 

waterpeilen te handhaven. Voor beide gevallen is het inrichten van buffergebieden een 

oplossing. Het is niet onmogelijk dat in de toekomst ook in de gemeente De Ronde 

Venen zullen buffergebieden aangelegd moeten worden.

De waterkwaliteit van de boezem van de Amstel wordt ernstig beïnvloed door het brakke 

water dat afkomstig is uit de polder Groot Mijdrecht. Brakke kwel vormt daar een steeds 

groter probleem en door het uitslaan van het water uit de polder door het gemaal Winkel 

op de Amstelboezem wordt het gebied van Amstel, Kromme Mijdrecht en de Geer ook 

beïnvloed door het brakke water. Daar tevens de kwel in de Polder Groot Mijdrecht 

zodanige vormen aanneemt dat een noodzakelijke peilverlaging niet meer verantwoord is, 

zullen hier ook op de langere termijn maatregelen nodig zijn. 

Het nieuwe waterbeheer creëert echter ook mogelijkheden waar juist de gemeente een 

belangrijke stimulerende rol kan spelen. Wij denken hier aan de mogelijkheden voor 

combinaties van waterbeheer, landschapsontwikkeling, recreatie en natuurontwikkeling. 

Wij hopen dat het gemeentebestuur op een positieve wijze wil meedenken aan het te 

ontwikkelen waterbeleid, zodat de problemen bijtijds aangepakt kunnen worden.

De Ronde Venen door de eeuwen heen, eerst droog, toen nat door de vervening, toen weer droog door de inpoldering 

                                                                       en nu weer nat ?

Bijlage 4. De Natuur.
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grutto’s in het veenweidegebied

De gemeente de Ronde Venen is rijk aan natuurgebieden. In het veenweidegebied zijn dit 

voornamelijk gebieden gericht op het behoud van de weidevogels, zoals het reservaat de 

Demmerikse Polder. Door een goed beheer kunnen ook grote botanische waarden 

ontstaan. Een goed voorbeeld zijn de gebieden die beheerd worden door de stichting De 

Bovenlanden. Het plassengebied ontleent zijn grote waarden aan de aanwezigheid van 

riet- en watervogels en aan de aanwezigheid van goed ontwikkelde vegetaties van 

waterplanten. Door de ontwikkeling van het plan De Venen zullen de weidevogels zich 

hopelijk kunnen handhaven terwijl in het Parklandschap de water- en rietvogels hun 

plaats zullen vinden. De ontwikkeling van het plan De Venen ligt voornamelijk in handen 

van de provincies Zuid-Holland en Utrecht. Bij de ontwikkeling van het parklandschap

speelt de gemeente een belangrijker rol. 

Op dit moment zijn de veenweidegebieden binnen de gemeente De Ronde Venen bekend 

om de goede weidevogelstand. Om dit te behouden is een goed weidevogelbeheer binnen 

het agrarisch bedrijf noodzakelijk. De gemeente De Ronde Venen dient hierbij een 

stimulerende rol te spelen.

Vooral bij de inrichting van het oostelijke deel van het Parklandschap kunnen goede 

natuurwaarden ontstaan.  Rietvelden met moerassen en sloten kunnen een grote 

aantrekkingskracht krijgen voor watervogels en rietvogels. Roerdomp en purperreiger 

zouden een broedplaats kunnen gaan vinden in deze gebieden.   De Groene Venen dringt 

aan op de inrichting van robuuste rustgebieden waar omheen de wandel- en fietspaden 

worden geprojecteerd. De vogels in de rustgebieden laten zich langs de randen van de 

rustgebieden zien en zijn zo een extra dimensie voor de recreant. 
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Baarzen in de Vinkeveense Plassen

In het kader van het landschap is reeds gewezen op de stimulering van de 

natuurhistorische waarden van de Vinkeveense Plassen. De nabijheid van de Botshol en 

de goede waterkwaliteit maken dat de plassen grote natuurhistorische waarden herbergen. 

De Groene Venen dringt er op aan dat bij het beheer van de plassengebieden meer 

rekening gehouden wordt met het behoud en de ontwikkeling van deze waarden.

Bijlage 5. Bouwen.

als een muur steekt de nieuwbouw boven het landschap uit

De opmerking dat het Groene Hart vol is komt voor een deel voort uit de wijze waarop in 

de verschillende kernen de nieuwbouw is gerealiseerd. Als losse blokken werden ze in 

het landschap gesitueerd. Aan een goede afscherming of inbedding in het landschap werd 

niet gedacht of er was geen ruimte. De aanwezigheid van enkele bomen of van een smal 

park verandert aan deze indruk vaak weinig. Door het vlakke landschap en de wijze van 
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ontwikkeling is de nieuwbouw al van grote afstand storend zichtbaar. Voorbeelden 

hiervan zijn ook in het gebied De Ronde Venen herkenbaar. Veenzijde I en II maken

vanaf de oostzijde bezien een opdringerige indruk en verstoren het uitzicht meer dan 

nodig is. Het zich ontwikkelende  Wickelhof komt vanaf het vlakke open landschap over 

als een muur en werkt daarmee visueel verkleinend op het landschap en verstoort de 

indruk van het open landschap. Het zelfde kan gezegd worden van de oost rand van het 

industrieterrein van Mijdrecht. Het dorp Vinkeveen gezien vanuit de Ter Aase Zuwe  

verstoort het landschap veel minder, het is veel meer organisch ingevoegd in het 

landschap. Het idee van een muur is niet aanwezig doordat de randen rafeliger zijn door 

erven, schuren etc. 

In het west Nederlandse veenlandschap liggen kernen van verschillende grootte en 

belangrijkheid. Gouda en Woerden hebben een uitstraling van een kleine stad, Mijdrecht 

kan beschouwd worden als een regionaal centrum maar is geen stad, Vinkeveen is een 

dorpse gemeenschap en heeft dat aanzicht van verschillende kanten behouden. Verdere 

ontwikkelingen dienen zich te voegen aan deze historische uitgangspunten. Met 

hoogbouw moet in beide centra zeer terughoudend omgegaan worden; ze verstoren de 

bestaande uitgangspunten en zijn daarmee oneigenlijke elementen.   Er dient een visie 

ontwikkeld te worden over de wijze van bouwen  in het gebied van De Ronde Venen 

waarbij de hier boven genoemde  uitgangspunten dienen te zijn. 

In het kader van de ontwikkelingsplanologie van het centrum gebied van De Ronde 

Venen spelen de nieuwbouwwijken Westerheul IV en Veenzijde III een belangrijke rol. 

Zij moeten dus passen in het totaalplan van het gehele centrumgebied gelegen tussen 

Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen. Bij de ontwikkeling mogen niet opnieuw de fouten 

gemaakt worden die gemaakt zijn bij de realisatie van eerdere plannen voor nieuwbouw. 

De gevolgen van deze fouten zullen in het toch vrij kleinschalige parklandschap  (slechts 

500 ha) nog fataler overkomen dan in het veel wijdere Groene Hart gebied.

Het stadse karakter van nieuwbouw moet voorkomen worden. Gezocht zal moeten 

worden naar een vorm van bouw die zich aanpast aan het vrij kleine open parklandschap. 

Geprononceerde hoogbouw is hierbij volgens De Groene Venen niet op zijn plaats. Ook 

zonder hoogbouw kunnen afgesproken bebouwingsdichtheden op de kwalitatief 

hoogwaardige wijzen gehaald worden die de gemeente voor ogen staan. Een landelijke 

inventarisatie zal uitwijzen dat voor dit probleem architectonisch verantwoorde 

oplossingen voorhanden zijn. 

Ook bij de vervanging van bouwwerken in de oude dorpen moet veel meer rekening 

gehouden worden met de historisch gegroeide uitgangspunten. Overal in het oude dorp 

zal een bouwstijl toegepast moeten worden die zich hiernaar voegt. Voorbeelden waarbij 

hier geen rekening mee werd gehouden zijn bij voorbeeld in Vinkeveen eenvoudig aan te 

wijzen. We noemen hier slechts Waterrijck waarvan de stijl van de woningen zich niet 

voegt in de bouwstijl van Achterbos en daardoor detonerend overkomt. De Groene Venen 

dringt er bij het bestuur van de gemeente op aan om meer rekening te houden met de 

bestaande uitgangspunten en waarden. Dit geldt in een zeer sterke mate voor de eventuele 

ontwikkeling van het centrumplan als de ondertunneling van de N201 gerealiseerd zou 

worden. 
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ingevoegd in het landschap


